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 تايوتحملا
 لافطأ ضاير تايافك ةلئسا لحل تايجيتارتسا
 روصعلا ربع لافطألا ضاير :لوألا مسقلا
 ءامدقلا ةفسالفلاو ءاملعلا
 يملسملاو برعلا ةفسالف

 لافطألا ضايرل يمويلا جمانربلا :يناثلا مسقلا
 لماكتملا مويلا ماظن
 لافطألا ضايرل يمويلا جمانربلا

 لافطألا ضايرل يمويلا جمانربلا قيقحت

 ةيميلعتلا ةئيبلا ميظنت :ثلاثلا مسقلا
 لافطألا ميظنت
 ناكملا ميظنت
 تقولا ميظنت
 ةيرشبلاو ةيداملا تاناكمإلا ميظنت

 كولسلا هيجوت :عبارلا مسقلا
   لافطألا كولس هيجوت ف ةعئاش بيلاسا
 كولسلا هيجوت ةيلمع ف ةرثؤملا لماوعلا
 كولسلا هيجوت ئدابم
 لوبقملا ريغلا يمويلا كولسلا ةجلاعمل تايجيتارتسا
 اهجالع ةيفيكو ةيكولسلا تالكشملا ضعبل جذامن
 لافطألا ضاير تاملعم ريياعم :سماخلا مسقلا

 ومنلا تالاجم
 سيردتلا قرطو جهانملا
 ةيميلعتلا ةئيبلا
 هيجوتلاو لعافتلا
 ةرسألا عم ةكارشلا
 يوقتلا
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 لافطأ ضاير تايافك رابتخال ةيرايتخالا ةلئسألا لحل تايجيتارتسا
 
 طقف لاؤسلا ةءارقبِ أدبإ :ًالوأ
 
 رومأب ريكفتلل كرجتو كهابتنا تتشت امً امئاد اهنأل ةاطعملا تارايخلا ىلإ يرظنت ال ,ةلئسألا لحبِ أدبت امدنع
 تارايخلا عيمج ىلع يعلطا مث نمو باوجلا ف ريكفتلل ةدودعم يناوث يذخ .حيحصلا باوجلاب ةقالع اهل سيل
  .ةاطعملا
 
 ةئطاخلا تارايخلا يدعبتسا :ًايناث
 
 يدعبتسا ,ةاطعملا تارايخلا يب نم ةئطاخلا تارايخلا نم صلختلا كيلع لهسلا نم نوكي نايحألا ضعب ف
  .لاؤسلاب ةقالع اهل سيل يتلا ةاطعملا تارايخلا
 
 حيحصلا باوجلا يراتخا :ًاثلاث
 
 تقولا ظفح ف كتدعاسمل ةديدع تايجيتارتسا كانه ,رابتخالا تقو فً اتاتب حيحصلا باوجلاِ فرعتِ نكت مل اذإ
 رخآك اهيربتعا نكلو لاؤسلا بسح ةئطاخ نوكت دقو تايجيتارتسالا هذه ةحيحص نوكت دق .ةباجإ حجرأ رايتخاو
   .اهعابتاب يموقو لح
 
 رسلا ةملك نع يثحبا :ىلوألا ةيجيتارتسالا
 
  .رسلا ةملك نع ثحبلاو زيكرتب ةءارقلا وه هلعف كيلع ام لك ,حيحصلا باوجلاب كربخت ةلئسألا ضعب
 :لاثملا اذهل يعم يرظنأ
 

 ةملعملا بغرت .ةددعتم تافاقثل نومتني نيذلا لافطألا نم ةعومجم ىلع ةمطاف ةملعملا فص لمتشي •
  .يليثمتلا بعللا نكر ف هتاعارمو فاقثلا عونتلا راهظإ ف

 
 ةملك
رسلا  
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 :ضرغلا اذه قيقحتل ةمءالم رثكأ ةيتآلا تاسرامملا يأ

a( ناكرألا ف بوعشلا تافاقث نع ةفلتخم ًاصصق لافطألل ركذت. 

b( اهددعتو لافطألا تافاقث عونت سكعت داومو بعل تاودأ رفوت. 

c( اهلافطأ هيلإ يمتني دلب لك ف ةعئاشلا ةيثارتلا تالكألا نع ًاحرش مدقت. 

d( بعللا ةرتف ف نكرلا ىلإ لوخدلاب ةفاقثلا سفن نم لافطألل حمست. 
 نكرلا عم ةقفاوتملا ةباجإلا رايتخا كيلع نإف كيلع هيلعً ءانبو ,رسلا ةملك وهو لاؤسلا ف نكرلا ديدحت ت يظحال
 ريخألا ءاقللا وأ ةقلحلا وأ ةبتكملا نكر ف نوكي ةفلتخملا صصقلا يدقت نأ ِتدجول )أ( رايخلل ترظن ولف .يليثمتلا
 ريغ نم )د( باوجلاو يليثمتلا نكرلا عم قبطني ال تالكألا نع حرش يدقت )ج( باوجلل ةبسنلابو .حجرألا ىلع
 باوجلا .هتاعارمو فاقثلا عونتلا راهظإ كتياغ تنأو نكرلا ىلإ لوخدلاب نيددحم لافطألِ حمست نأ لوقعملا
  .لافطألل فاقثلا عونتلا سكعت داومو تاودأب يليثمتلا نكرلا يدوزت نأ )ب( وه حيحصلا

 

 نمضتت ةيتآلا لعفلا دودر يأ .تابعكملاب بعلي وهو يتنس رمعلا نم غلابلا اهلفط تاهمألا ىدحا بقارت •
  :باسحلا ف لفطلا روطت ف مهست نأ نكميوً ايئامن ةمئالم ةسرامم

a( ةدح ىلع اهدحو ءارمحلا تابعكملا عضت نأ نكمي له?  

b( ًابناج تابعكملا عضأ انأو يعم دعت نأ كيأر ام?  

c( عفترم جرب ءانب ف تابعكملا انمدختسا ول كيأر ام?  

d( رضخألا مأ رفصألا مأ رمحألا بعكملا ربكألا امهيأ? 

 

 :هروعش نع ربعيل ةملعملا نم بسانملا فرصتلا وه ام .همأ باهذ دنع يكبي لفط •

a( اهلفط ذخأتل مألاب لصتت. 

b( ىولح هيطعت. 

c( يجراخلا بعلملل هذخأت. 

d( لفطلا عم مالل ةلاسر ةباتك. 

 
 نألو ةباتكلا عبطلاب ?كروعش نع ريبعتلا ف كدعاست ةقباسلا قرطلا يأ كيأرب !)هروعش نع ربعيل( ةلمج يظحال
  .هئاكب ةدح نم فيفختلا ف هدعاسيس هروعش نع اهرابخإو ةملعملل هحوب درجمبف ةباتكلا عيطتسي ال كلفط

 ةملك
رسلا  

 ةملك
رسلا  
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 ةليوطلا لمجلا نع يثحبا :ةيناثلا ةيجيتارتسالا
 بعصلا نم هنأل هنأ ىلإ دوعي ببسلاو ةحيحص نوكت دق اهنأل ةاطعملا تارايخلا ف ةليوطلا تارابعلا يلمهت ال
 .ةئطاخو ةليوط تارابع ةباتك
 
 داضتلا نع يثحبا :ةثلاثلا ةيجيتارتسالا
  .طرشلا فرحأو فطعلا فرح وأ ,)رثكأ( )لقأ( )طقف(و )ًادبأ(و )ًامئاد( لثم تاملك نع يثحبا
 
 يتحيحصلا يتباجالا يب ينراق :ةعبارلا ةيجيتارتسالا
 .حصألا يراتخاو امهنيب ينراق ,ناهباشتم ناباوج كيدل ىقبيً امئاد ,ةئطاخلا تاباجإلا يدعبتست امدعب
 
 ةيلاثملا ةباجإلا يراتخا :ةسماخلا ةيجيتارتسالا 
 .حصأ باوجو حيحص باوج كانه نوكي ًامئاد ,ةيلاثملا ةملعملا ةباجإ نع فقاوملا ةلئسأً اصوصخو لاؤسلا ثحبي
  .ةيلاثملا ىلع لدي يذلاو امهنيب حصألا يراتخا ,يتباجا يبِ ترتحا اذإ

 .ءاتشلا لصف لوخد عم عفترت ازنولفنالاو حشرلاب لافطألا ةباصإ تالامتحا نأ )ريبع( ةملعملا فرعت •
 :رمألا اذه عم لماعتلل ةمءالم رثكأ ةيتآلا تاءارجإلا يأ

a( ةطيسب ضارعأ مهدنع ترهظ ول ىتح لزنملا ف مهئانبأ ءاقب ةرورضب ءابآلا ربخت. 

b( تقولا لاوط بسانم ىوتسم نمض فصلا ةفرغ ةرارح ةجرد ىلع ظفاحت.  

c( ةفلتخملا دربلا ضارمأ نم ةياقولا ف مهدعاست يتلا تاءارجإلا لافطألا ملعت. 

d( ةضورلا ف اهولوانتيل ةيودأ ىضرملا مهئانبأ عم اولسري نأ لافطألا ءابآ نم بلطت. 
 

 ,ثاثألا كلذ لمشيو لافطألل ةحيرمو ةبسانم ةئيب ملعتلا ةئيب لعجت نأ ةملعملا ىلعفً احيحص ودبي )ب( رايخلا
ً امئاد ينراق .هرايتخا كيلع كلذل حصألاو لمشألا هنأ ?)ج( رايخلا نع اذام نكلو ةفرغلا سقط ىتحو ,باعلألا
  .امهحصأ يراتخاو نايقبتملا نارايخلا يب
 
 
 
 
 

 ودبي
ًاحيحص  
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 روصعلا ربع لافطألا ضاير :لوألا مسقلا
 ءامدقلا ةفسالفلاو ءاملعلا
 يملسملاو برعلا ةفسالف
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 ?لمشت اذامو ةركبملا ةلوفطلا ةلحرم يه ام فرعن نأ ًادج مهملا نم :ًالوأ

 
 ملاعم ددحتتو ,ةيلالقتسالا وحن لفطلا يعو ومني ةرتفلا هذه ءانثأ فو ,تاونس ٨ ىتحو داليملا ذنم ةركبملا ةلوفطلا ةلحرم دتمت 
 .ةيئاقلتلاو ةقثلا نم ريبك ردقب هتاكرحو هلامعأ ف هسفن ىلع دامتعالا ف أدبيو ,ةيسيئرلا هتيصخش
 
 مهأ ضرعتنس .ةركبملا ةلوفطلاو ومنلا لوح تايرظنو يناوق ينسلا رم ىلع ءامدقلا ةفسالفلاو ءاملعلا نم ديدعلا ددح :ًايناث
  .رضاحلا انتقو ف ةركبملا ةلوفطلا موهفم تّلكش يتلا ءارآلا
 
 طارقس
 ثيح ,امهتلكاش سفن ىلع امهءانبأ نوكي ىتح ,ةيلقعلاو ةيسفنلاو ةيدسجلا ةيحانلا نم ,يحيحص نيوبألا نوكي نأ ةرورضب نمؤي
 .حيحص سكعلاو ,كلذك امهئانبأ نوكي بلاغلا ف ءايوقألا ءابآلا نأ طارقس ظحال
 
 نوطالفأ
 ىلإ قرطتي ةيروهمجلا هباتك يفف هفيكتو درفلا دادعإ ف كلذ ريثأتو ةركبملا ةلوفطلا ةلحرم ف ميلعتلا ةيمهأ ىلإ نوطالفأ ريشي
  .ةيثارولا ةيحانلا نم دارفألا يب قورفلا
 
 سونيموك
 تناكف )ةروصملا ةيسحلا تاعوضوملا ملاع( باتك ,ةروصملا لافطألا بتكب متها نم لوأ وهو ةلوفطلا نع ثدحت نم زربأ نم ربتعي
  .)مألا ةسردم( باتك فلأو تيبلا ف لفطلل مألا ةيبرت ىلع اوزكر نيذلا ءاملعلا نم ربتعي امك  .هرصع ف ةميظع ةروث
 
 كول نوج
 هداعبأو اهيف شيعي يتلا ةعامجلل ةدئاسلا ةيعيبطلا ميقلا عم ىشامتت لفطلل تاداع نيوكت ةيمهأ ىلع رشع عباسلا نرقلا ف دكأ
 نأو ءاضيب ةحفص هلقعو دلوي ناسنإلا نأ ىري ناك ذإ ساوحلاب متها امك .ديلاقتلاو تاداعلا عم ىشامتت ال يتلا ةيعيبطلا لويملا نع
 نم ةفاقثلا لمهأ امك لايخلاو نادجولا :كول لمهأ .هردصمو ملعلا ذفاون يهف ,ساوحلا لالخ نم هيلإ لصي هلقع هنوكي ام لك
 نادجولا لمهأو كولسلا ساسأ اهلعجو ةيكاردإلا ةيحانلاب متها هنأ يأ ,ناسنإلا كولس ردصم يه ةفرعملا لعجو ةينادجولا ةيحانلا
 .امهل دشرم كاردإلاو ناسنالا كولس ردصم امهو لاعفنا نم هب لصتي امو
 
  وسور كاج ناج
 كلذو لجر حبصا نا ىلا هداليم ذنم هتيبرت عبتتو يلايخ مسا وهو "ليمإ" ةايحل ةلسلسم بتك ةسمخ ف ةيوبرتلا هءارآ وسور عضو
 ىلع دكأو رشع نماثلا نرقلا ف وسور كاج ناج ءاج .لفطلا ملعت يتلا ةأرملا نعف سماخلا باتكلا اما ,ىلوألا ةعبرألا بتكلا ف
 ًاداقتعا ةعيبطلا ناضحأ ف ملعتي لفطلا عد :لاقف ةيرطفلا هعفاودو ةيعيبطلا هلويم زربت يكل ةبسانملا ةيرحلا لفطلا ءاطعإ ةيمهأ
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 فصنلاو ةثلاثلا ف ةلفط ةايح نع )1774( ماع ف يزولاتسب تاركذم ف ءاج امك هتيرح نم دحي ةسردملا لالخ نم ميلعتلا نأ هنم
 اهسراميو اهعم لعافتي يتلا ةيعيبطلا مولعلا يه لفطلل مولعلا لضفأ نأ ىري ناكف .اهكولس نع ءيش لك لجسي اهنمو اهرمع نم
 قحك اهل لا هحنم يذلا يركفلا اهيقر دض هفوقوو ةيلقعلا ةأرملا تايناكمإل ةيبلسلا هترظن نأ هيلع ذخؤي .ةعيبطلاو عقاولا ف
  .ةفرعملاو ليصحتلا تايلمع ف اهراثآو بتكلا ةميق نم هليلقتو ًامامت لجرلا عم هيف ىواستت
 
يزولاتسب  
 ال دق يتلا مولعلاب هسأر ءلم سيلو هبهاوم ظاقيإو ةيلقعلا هاوق ةيمنت ىلع لفطلا ةدعاسم وه ةيبرتلا نم فدهلا نأ يزولاتسب يري
 ساسأ يه ةظحالملا لعج كلذل ملعلاو ةفرعملا ىلإ هباوبأ يه هلمعو ةفلتخملا لفطلا ساوح نأ دقتعيو .هتايح ف اهجاتحي الو اهبحي
 رظن هيجوتو ةيلمعلا براجتلا لالخ نم ةظحالملا ةيمهأب يدان انه نمو هساوح كارشإو لفطلا لمع لالخ نم حيحصلا ميلعتلا
 ريبعتلا مث اهناولأو اهءازجأ ىلع فرعتلا فو اهصحف ف اوكراشيو اهعم اولعافتي ىتح ةعيبطلا رظانم نم مهلوح ام ىلإ لافطألا
 ذإ ملعتلا ةيلمع ف لسلستلا ةرورض ىريو .ىولحلا وا راجحألا عطق لالخ نم ,باسحلا ميلعت ف تاسوسحملا مادختساب ىدان .اهنع
 هلوح امو لفطلا ةئيبب أدبي نأو ,بكرملا ىلإ طيسبلا نمو ,بعصألا مث بعصلا ىلإ كلذ دعب لقتني مث لهسلاب لفطلا أدبي نأ بجي
 دارفألا ةداعس ساسأ اهنأ يري ناكو ةيلزنملا ةيبرتلاب اضيأ يزولاتسب متهأو .اهريغ ىلإ لقتني كلذ دعب مث ,هتاجاح ةاعارم عم
 بحلاو دولا دوجو ةيمهأ يزولاتسب زربأو ,ةيوسلاو ةباحتملا ةرسألا نم ةروص نوكت نأو دبال ةسردملا نأ يري ناك اذلو بوعشلاو
 .هليصحتو هتداعس ىلعو لفطلا ىلع رثؤي ىلع كلذ نأ ثيح يجوزلا يب يلدابتملا مارتحالاو ةقثلا عم مهافتلاو صالخإلاو
 
 لبورف
 ةسردملا ف لافطألا كولسب قلعتي اميف تاظحالم هيف لجسو ناسنإلا ةيبرت نع هباتك رشن دقف لافطألا ضايرل لوألا سسؤملا وه
 اذل ,باعلألا يه تاونس 6-3 نم ةلحرملا ف لافطألا ومن لئاسو مهأ نأ لبورف ىأر .ةفلتخملا هرمع تاونس لالخ نم تيبلا ف وأ
 مهتاردقو مهاوق راهظإو مهيدايأ نيرمتو مهساوح ةيمنتل ةحلاصلاو مهلويمل ةبسانملاو ةعونتملاو ةفلتخملا باعلألاب مهلغش نم دب ال
 نأل ةضورلا لفطلا لوخد ةرورضب ًاضيأ ىأر .هتيبرتو لفطلا ميلعتل ناسنإ بسنأ يه ةأرملا نأ ىأر .راكتبالاو لمعلا ىلع مهديوعتو
 لعافتيو مهكراشي امدنعف ,هنس قافرب هطالتخا دنع ةيعامتجالا بناوجلا هيف يبرت يتلا ةضورلا نع هينغي نل لزنملا ف هميلعت
 مهعئابطو لافطألا لويم فيظوتل ةبعل نورشع لبورف ركتبا امك .ةديدج تاهاجتاو اميق بستكي مهباعلأو مهلامعأ ف مهعم
 ةيضاير باعلأ :يه ةيلصأ ماسقأ ةعبرأ ىلإ لاغشألاو نيرامتلاو باعلألا مسقو "ايادهلا" مسا اهيلع قلطأ ,ملعتلا ةيلمع ليهستلو
  .ةقيدحلا ف لامعأو ,ةيلسملا صصقلا ,ةيودي تانيرمتو لاغشأ ,ةنحلملا ديشانألا ةقفارمب

 
 ريرج
 ذنم ةلوفطلل ةسكعنملا لاعفألا هيف حرش 1882 )لفطلا لقع( همسا باتك رشنب ماقف ةلوفطلا نع ةقباسلا تاساردلا نم دافتسا دق
 .ومنلا ةلحرمب لاعفألا لعافتو داليملا ةلحرم
 
  نوراد
 .1839 ةنس دلو يذلا لوألا هلفط ةايح خيراتل اًليلحت 1877 ةنس ف رشن ثيح ومنلا ملع ف ةرشابم )روطتلا ةيرظن( روطم مهسأ
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هينيب ديرفلا  
 .ءاكذلا ىلع فرعتلل ًاسايقم لوأ عضو دق ريبكلا يسنرفلا ملاعلا اذه
 
 يويد نوج
 يتاذلا طاشنلا أدبمو ةدوشنم ةيعامتجا فادهأ قيقحت ةيغب ,ملعتلا ةيلمع روحم هذاختاو ملعتملا ةعيبطب مامتهالا أدبم هيدل ناك
 جتنتسيو برجيو ثحبي ملعتلا ةيلمع ف ةكراشملاو ةيصخشلا ةربخلا قيرط نع ملعتي ملعتملا نأ ىلإ ريشيو :لمعلا قيرط نع ملعتلاو
 ددحي ثيحب ,ميلعتلا ةيلمع ف اقلطنم هتامامتهاو ملعتملا لويم ذاختا ةيمهأل ريشيو :ةيرحلا أدبم ىعار امك .ةبرجتلا شيعيو ررقيو
 اهيلع بردتي ةايحلا ف لثمتت ارغصم اعمتجم ةسردملا لعج .تامامتهالاو لويملا كلت ريوطتو لمع ىلع دعاست يتلا فورظلا
 .ىرخأ ةرات ةئيبلا ىلإ ةسردملا جرخت نأو ةرات ةسردملل ةيعامتجالا ةايحلا لقتنت نأو .يملعتملا
 
  هيجايب
 لمجلا ءانب ةيفيكو ةيوغللا تادرفملا ةدايز ةيفيك ةفرعمل لافطألا دنع يوغللا ومنلاب ةصاخ هيجايب اهب ماق تاسارد تاساردلا مهأ
 ف اهديدحتب ماق يتلاو فرعملا يلقعلا ومنلا لحارم نع ةسارد بناج ىلإ لفطلا ومن لحارم لالخ تاملكلا قطن ىلع ةردقملاو
 :لالخ نم ثدحت فرعملا ومنلا ةيرظن نأ ىريو .لحارم عبرأ
  ليثمتلا
  .ةقباسلا تاربخلا ىلإ فاضت ةديدج تاربخ زاربا نع ةرابع وهو
 :لاثم
 ف هزنتي ناك امدنعو مايألا دحأ فو ,ريطي روفصعلا ىري امدنع روفصع لوقي هنإف روفصع ةملك اهلفط تملع نأو قبس يتلا مألا
 بسانتل اهصئاصخ نم رّيغ يأ ,ةشارفلا لثمت كلذب هنإ روفصع اذه يرظنا همأل لاقف هلوح نم ريطت ةشارف ىأر ةقيدحلا
 .روفصع ريطي ام لك نأ هل يحوت يتلا ةروصلا
 
 طق هيلع ضرع اذإو ,ةديدج ةفرعمك ةيفرعملا هتينب ف هلخديو لثمتي هنإف ,بلك اذه هل ليقو لفط ىلع بلك ضرع اذإ :رخآ لاثم
 هيلع رم ام ىلع ءانب امهبعوتسي نأ لواحي وهف ,طق اذهو بنرأ اذه نأ دعب ملعتي مل هنأل كلذو بلك امهنأ امهنع لوقيسف بنرأ وأ
 .بلكلا ملعتب انه لثمتت يتلاو تاربخ نم لبق نم
 
 ةمءاوملا
 .اهملعت قبسي مل ةديدج تاربخ ةفاضا نع ةرابع وهو
 :لاثم
 ريطي ام لك سيل( لوقيف ًاديدج ينعم هيدل دلوتي )روفصع تسيلو ةشارف هذه( همأ هل لوقت امدنع :قباسلا روفصعلا لاثم يفف
 نم روفصعلا زييمتب أدبيو اهل ضرعتي يتلا ةديدجلا تاريثملا عم بسانتتل هيدل ةيلخادلا يناعملا رييغتب أدبي هنأ يأ )روفصع
 .رقصلا نم ةشارفلا
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 :لحارم عبرأب رمي يلقعلا ومنلا نأ هيجايب ضرتفي

  ةيكرح – سحلا ةلحرملا
 رمعلا نم ةيناثلا ىتح داليملا نم دتمت
 قيرط نعو ةسمخلا ساوحلا قيرط نع ءايشأ نم هب طيحي ام لفطلا كردي
 ً.ايكرح ءايشالا هذه عم لعافتلا
 اهءافتخاو ءايشالا ماود ةركف
 ناك نإو ىتح ءيشلا دوجو رارمتساب داقتعالا يأ ءايشألا ماود ةركف ملعتي
 ءيشلاف ءايشألا ماود نم لفطلا ققحتي لوألا ماعلا ةياهن عم .ايؤرلا جراخ
 .)اهاري مل نإو ةركلا نع ثحبي( هيرظان نع ىفتخا نإو ىتح دوجوم
 
تايلمعلا لبق ام ةلحرم  
تاونس 7 ىلإ 2 نم دتمت  
 .زومرلاب لماعتلاو ريبك مادختسا ةغللا مادختسا
 تاذلا لوح زكرمتلا
  .ةيتايح تافص اهلو ةكرحلا ىلع ةرداق تادامجلا نأب داقتعالا :يحورلا بهذملا
  .هعم ثدحتت اهنأب هداقتعاو ةرايسلل لفطلا ثدحت :لاثم
 
 ةيداملا/ ةسوسحملا تايلمعلا ةلحرم
 ةنس 11 ىلإ 7 نم دتمت
 .ًاينهذ حرطلاو عمجلاك ةيلقعلا لامعألا ضعبب مايقلا لافطألا عيطتسي ةيلقعلا لفطلا تاراهم ومنت
 )دحاو تقو ف ةقالع نم رثكأ ف لخدتو فنصو ةئف نم رثكأ ىلإ يمتنت ءايشألا نأ كردي( فينصتلا ىلع ةردقلا مهيدل دادزت
 .تائفلا لامتشا
 ءايشألا تابث موهفم روطت
 بوك ف يبوكلا دحأ نم دوجوملا ريصعلا تببص ولو ةيواستم تايمكلا نأ بيجي لفطلاف ريصعلا نم نيواستم يبوك ترضحأ ول( 
 لفط نأ يح ف .داز دق هاوتسم نأل عيفرلا بوكلا ف رثكأ ريصعلا رادقم نأ بيجي تايلمعلا لبق ام لفط نإف عيفر ليوط
 ةقباسلا ةلحرملا لافطأ نأ ءايشألا تابث موهفمل لافطألا مهف هيجايب رسفي  ).ريغتت مل ةدحاو ةيمكلا نأ ىري ةسوسحملا تايلمعلا
 .قطنملا ىلع نودمتعي تايلمعلا لافطأ امأ كاردإلا ىلع نودمتعي
 
  ساكعنالل ةيلباقلا موهفم
 ةيلمعلا لثمت عيطتسي لفطلا :لاثم .ةيسكع جئاتن عقوت وأ تايلمعلا سكع ىلع ةردقو ةعقوتملا جئاتنلا روصت ىلع ةردقلا وهو
 .قباسلا ىوتسملا سفن ىلإ لصيس ىرخأ ةرم سأكلل ريصعلا اندعأ ول اننأو ًايسكع
 .يعامتجا عباط تاذ ةغل ىلا تاذلا لوح ةزكرمتملا ةغللا نم لاقتنالا
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 ةيلكشلا وأ ةيروصلا تايلمعلا ةلحرم
 .قوفو 11 نم أدبت 
  .درجملا ريكفتلا ىلع ةردقلا دادزت
 
 يروستنم ايرام

 اهطبرو )لفطلا ةيتاذ مارتحا أدبم – }يزولاتسب{ ساوحلا ةيبرت أدبم – }وسور{ ةيرحلا أدبم( :ئدابم ثالث عيمجت ف لضفلا اهل
 عم اهقبطت نأ تركف اهدعب ,ةيسح لئاسو مهل تممصو ةصاخلا تاجايتحالا يوذ لافطأب تمتها امك .ًايلمعو ًايرظن اهضعبب
 اهنأ اهيلع ذخؤي .اهمادختسال ةقيرط اهل تعضو اهنأل اهجمانرب قيبطت دنع اهلئاسو دوجو نم دبال .ًارهاب احاجن تحجنو ييداعلا
 امك .تادشرملا ىدل ةيبلسلا نم اعون تقلخ لافطألل تحنم يتلا ةقلطملا ةيرحلا نأ ضعبلا ىريو .ليثمتلاو ينيدلا ملعتلا تلمهأ
  .اهتزهجأ اهجاتحت يتلا تاقفنلا ةرثك اهيلع ذخؤي
 
 ناليمكامو ليشارو تيرجرام ناتخألا
 مث نمو ايحص مهتئيهت يه مهتركف تناك .هضيوعتو هتيذغتو لفطلا ةحصب اومتهاو ءارقفلاو يلمهملل قلطلا ءاوهلا ف ةضور احتتفا
 اوربتعا مهنأل الماش ًافيرعت ةيذغتلا اوفَرع .ريخ لمع اهدوجو سيلو ةيومنت افادهأ قلطلا ءاوهلا ف ةضورلا دوجول ناك  .مهميلعت
 .)يقنلا ءاوهلاو ,ديجلا ءاذغلا ,ديجلا مونلا( ةحصلاو ومنلا ساسأ ةيذغتلا
 
  يكستوجياف
 ىلع دكأ .لفطلا اهيف أشني يتلا ةيفاقثلاو ةيعامتجالا ةئيبلا ةيمهأ ىلع ريبك لكشب زكرو ةيخيراتلا ةيعامتجالا ةيرظنلا سسؤم وه
 ةقيرط( فرعملا روطتلا نأ ربتعا امك .نيدشارلا يبو هنيب يعامتجالا لعافتلا لالخ نم ةفاقثلاو ةفرعملاو ةراهملا بستكي لفطلا نأ
 لقنت ةادأ اهرابتعاب ةغللا ىلع زكرو .هنع القتسم سيلو درفلا هيف أشني يذلا يعامتجالا طسولا ىلع يلك دامتعا دمتعي )ريكفتلا
 .ةيزكرملا ةقطنملا ةيمنت ف اهرودلو ريكفتلل ًاطيسو اهرابتعابو ,لصفلا ةئيبل ماعلا خانملا لكشتو دارفألا ىلإ ةيعامتجالا ةربخلا
 
 نم ريثك :اًلثم ,ةفلتخم تايوتسم ف نيدشارلا معدو ةدعاسمب نوكت لفطلا اهنقتي يتلا تاراهملا عيمج نا يكستوجياف ىري امك
 .نيدشارلا ةدعاسمب نوكت هيشمو هوبحو لفطلا سولج قبست يتلا ةيكرحلا تاراهملا
 ةملكب قطنلا اًلثم ىرخا ىلا ةلحرم نم هلالخ نم لفطلا لقتنيو نيدشارلا عم لعافتلا ىلع دمتعي لفطلل يوغللا ومنلا :رخا لاثم
 راتحي امدنع :لاثم( نيدشارلا ةدعاسمب اًلامك رثكأ حبصتو روطتت لفطلا تاراهم لك ةقيرطلا سفنبو .ةلماك ةلمج ىلا يتملك ىلا
 .)?? ةعطقلا تردأ ول ثدحي اذام ىرت( ةملعملا هزفحتو )لزابلا( ةيجحالا بيكرت ف لفطلا
 

 ZPD ةيزكرملا ةبيرقلا ومنلا ةقطنم ىلع يكاردالا روطتلا دمتعي

Zone of Proximal Development 
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 ريبك صخش ةدعاسمب نكلو اديحو اهلمكي نال ةبعص ةمهم لفطلا دجي امدنع ثدحي يكاردالا ومنلا نا يكستوجياف يأر ف
  .ةحابسلا ميلعت لثم ,لافطألا ومن ءانثا اريثك رركتي رمالا اذهو ,اهزاجنا لفطلا عيطتسي
 :ييوتسمب ومنلا ةيلمع رمتو
 يعقاولا ومنلا ىوتسم   )1
 نم ةددحم ةجرد ىلإ رخآ ىنعمب وأ ةنيعم ومن ةلحرم نم ءاهتنالا نع جتنت يتلاو ةيلقعلا تايلمعلا ومن ىوتسم ىلإ عجرت هذهو
  .جضنلا
 )ةيزكرملا ةبيرقلا ومنلا ةقطنم( لمتحملا ومنلا ىوتسم    )2
 
 يكستوجياف هددحي ام اذهو ,)هجضن ةجرد( ةيعقاولا هومن ةلحرم هب حمست ام قوف لفطلا هققحي نأ نكمي يذلا ىدملا ىلإ عجرتو
 ىوتسملا يبو ةلكشم لح ىلع ةيعقاولا لفطلا ةردقب ددحي امك يعقاولا ومنلا يب ىدملا اهنأب اهفرعيو ,ةيزكرملا ةبيرقلا ومنلل ةقطنمك
 .قافرلا عم نواعتلا وأ رابكلا هيجوت تحت ةيعقاولا هتردق قوفت تالكشم لح ف لفطلا هزجني نأ نكمي يذلا لمتحملا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 قطانمو .ةراهملا كالتما ةلحرم ءانثأ تاقوألا فالتخاب وأ ,ةفلتخملا ومنلا لحارم فالتخاب فلتخت ةيزكرملا ةبيرقلا ومنلا ةقطنم َّنإ
 كانه َّنأ يح ف ,ملعتلا ف ةريغص بساكم زاجنإل ةريبك ةدعاسم نوجاتحي لافطألا ضعبف ,مجحلا ف توافتت دق ةفلتخملا ومنلا
 ةقطنم نم لفطلا سفنل ةقطنملا مجح توافتي دق تقولا سفن فو .مهريغ نم ريثكب لقأ ةدعاسمب ملعتلا ف ةعرسب نومدقتي اًلافطأ
 .ملعتلا ةيلمع لالخ ةفلتخملا تاقوألا ف وأ ,ىرخأل
 
 ?لافطألا ضاير ةملعم اهققحت فيك

 نيرخالا ةدعاسمب نكل اهئادأ ىلع ارداق ًابلاغ لفطلا نوكي ثيحب ,ةيلاحلا لفطلا ةردق نم ليلقب ربكأ نوكت ماهم يدقت •
 .)نارقالا وأ ةملعملا(
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 .هدحول اهزاجنإ ىلع ارداق لفطلا نوكي ,نيرخالا ةدعاسمب اهزاجنإب لفطلا موقي نا دعب •
 
 ترابره كيردرف نوج
 )يسردملا وبأ ( هيلع قلطأ و ةيجولوكيس ةسارد اهل عضوو ةيملع سسأ ىلع سيردتلا ةنهم سيسأت ف ) ترابره ( ىلإ لضفلا عجري

 راكفأ )ترابره ( لوانت دقو .) مييقتلا – جاتنتسالا – طبرلا – ضرعلا – ةمدقملا ( يهو تاوطخ سيردتلل عضو نم لوأ وهو

 .فدهلا ددحت هرظن ههجو نم : قالخألاف .سفنلا ملعو قالخألا ىلع ةيوبرتلا هئارآ سسأ .ةيسفن سسأب اهمعطو ) يزتولاتسب(
 اهلك لفطلا اهكردي ىتح , ةلصتم تادحو ف اهعيمجتو , ةساردلا داوم طبارتب يداني ) ترابره ( ناك .لئاسولا ددحي :سفنلا ملعو
 يلع هملعت ام قيبطت يلع هدعاست يتلا تاميمعتلاو ميهافملا ملعتملا بستكي يكل ملعتلا هيف ريسي تاوطخ حرتقاو . ةدحاو ةدحوك
 :يهو ةديدج فقاوم

 ً الماك امهف اهملعتي ةقيقح لكل ملعتملا مهف •

 اهطبارت ةاعارمو قئاقحلا ةنراقم •

  ةنيعم ميهافم لكش ف ًامظنم ًافينصت قئاقحلا فينصت •

 ذيملتلا هيلع لصح ىذلا ملعتلا قيبطت •
 يملسملا ءاملعلل ناك ثيح ومنلا لئاسمو اياضق نم ريثكلا ف رظنلا تاهجو ءادبإ نع نيديعبب يملسملاو برعلا ةفسالف نكي مل
  .يناسنإلا ومنلاب صتخي اميف ةميظع ءارآو ريبك رود
 
 يلازغلا مامإلا
 يأ ,ميلعتلا ءانثأ بعللاو سفنلا نع حيورتلا ةرورض ىلإ هبن امك .لافطألا ضاير ةلحرم ةيمهأ ىلإو ,رغصلا ف ميلعتلا ةيمهأ ىلإ هبن
 يلازغلا ىعار .ىنسحلاب هتلماعم نكلو خيبوتلاب لفطلا ةبقاعم مدعبو لفطلا ميلعت ءانثأ ميلعتلا ف جردتلاب ىدانو .بعلل ةصرف هءاطعإ
 .لافطألا يب ةيدرفلا قورفلا
 
 نودلخ نبا
 ىلع ددش .راغصلا ميلعت ءانثأ دحاو تقو ف يملع طلخ مدعو ةالصلا ءوضو :لثم ,ةرشابملا ةربخلاو ةلثمألا مادختسا ةرورضب ىدان
 .ميلعتلا ءانثا لفطلا قاهرا مدعب ىدان مدعب ىدانو .ًايجيردت ليصفتلا مث ءدبلا ف لامجإلاو راركتلا ةيمهأ
 
 
 
 
 
 
 
 



@hopeinmyhand                            @hopeinmyhand                           @hopeinmyhand 
 
 

@hopeinmyhand                            @hopeinmyhand                           @hopeinmyhand 
 

 

  كتفرعم يربتخا
 

 يجسفنبلا نوللاب حيحصلا ملاعلل كدوقت يتلاو ةمهملا تاملكلا تنوُل .بسانملا ملاعلا مساب غارفلا يئلما
 

 عم لفطلا شيعيو ,تاعامجلاو ةسردملا نع اديعب قذاح ملعم ىلإ ملسيو هترسأ نم لفطلا ذخؤي نأ ىري وسور ناك •
  .ةعيبطلا ناضحأ يب فيرلا ف هملعم

 .لافطألا ضاير ةلحرم ةيمهأ ىلإو ,رغصلا ف ميلعتلا ةيمهأ ىلإ يلازغلا هبن •

  .ةدوملاو بحلا أدبمب همامتهاو ةلماش ةيمسجو ةيقلخو ةيلقع ةيبرت هتيبرتو لفطلا طاشنب يزولاتسب متها •

 ."ةيميلعتلا لئاسولا" ايادهلاب مامتهالاو ,يتاذلا طاشنلا ىلع لبورف زكر •

 دحلاو "يتاذلا ملعتلا" هسفن ىلع دامتعالل ةصرف لفطلا ءاطعإ ةرورضو ساوحلا ةيمنتب مامتهالاب يروستنم تدان •
  .ةملعملا لخدت نم

 .لحارم عبرأ ف اهددحو فرعملا يلقعلا ومنلا لحارم ةساردب هيجايب ماق •

  .ناسنإلا كولس ردصم يه ةفرعملا لعجو ةينادجولا ةيحانلا نم ةفاقثلا لمهأ امك لايخلاو نادجولا كول نوج لمهأ •

  ."لمعلاب ملعتلا" أدبم ىلع يويد نوج زكر •

 .ةرشابملا ةربخلاو ةلثمألا مادختسا ةرورضب نودلخ نبا ىدان •

  .ءارقفلاو يلمهملل قلطلا ءاوهلا ف ةضور ناليمكامو ليشارو تيرجرام ناتخألا احتتفا •

 .ءاكذلا ىلع فرعتلل ًاسايقم لوأ هينيب ديرفلا عضو •

 .ةيخيراتلا ةيعامتجالا ةيرظنلا سسؤم وه يكستوجياف •

 .)ةروصملا ةيسحلا تاعوضوملا ملاع( باتك ,ةروصملا لافطألا بتكب متها نم لوأ ربتعي سونيموك •

  .ةلصتم تادحو ف اهعيمجتو , ةساردلا داوم طبارتب يداني ترابره •
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لافطألا ضايرل يمويلا جمانربلا :يناثلا مسقلا  

 
 لماكتملا مويلا ماظن

 لافطألا ضايرل يمويلا جمانربلا
 لافطألا ضايرل يمويلا جمانربلا قيقحت

 لافطألا ضاير تاملعم صئاصخ
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 بناوج عيمج ةيمنتل ىعست يتلا ةلماكتملاو ةعونتملا ةطشنألا ريفوت متي ثيح لماكتملا مويلا ماظن عابتا ىلإ ةثيدحلا تاضورلا هجتت
 مويلا ماظنب دصقيو .نرق عبر ىدم ىلع مويلا ميظنت ةركف تروطت دقو .صصحلاك ةحضاو لصاوف دوجو نود لفطلا ةيصخش
 ةضورلا ف موي فصو بعصلا نم هنأ ىلإ ةراشإلا نم دب ال .صصحلا لثم لصاوف دوجو نود ةعونتم ةطشنأ ريفوت :لماكتملا
 .اهيلع لافطالا عيزوت ةقيرطو ىرخأ ىلإ ةضور نم ةطشنألا فالتخال

 :يلي ام لافطألل لماكتملا مويلا ماظن تازيمم

 .ةصاخلا مهتعرسل ًاقفو مهلامعأ نم ءاهتنالا •

 .ةطشنألل رايتخالا ةيرح •

 .ملعتلا طامنأو ةيدرفلا قورفلا يعاري •

 .لمعلا ف ةرباثملاو زيكرتلا ىلع عجشي •

 .)ةضورلا ف مويلا ميسقت نم يساسألا فدهلا( ةيتاذلا هتعرسل ًاقفو هسفنب هتقو ميظنت نم لفط لك نكمتي •

  تاعومجم ىلإ لافطألا ميسقتبو يجيردت لكشب ماظنلا اذه أدبي :لماكتملا مويلا ماظن لحارم

 مهمييقتو ماظنلا نم ةجرد عم تاودألا ىلع مهبيردت •

 .ةيضاير ميهافم – ةيوغل ةراهم :مهزجنيل يلمع لفطلا ىطعُي •

 دعب ةملعملا رود فقوتي( ًاراكتباو ًاعادبإ رثكأ طاشنلا نوكيو كلذل ًاعبت تقولا دادزيو ,لامعأ ةثالث ىلإ ماهملا ددع دادزي •
 .)ةلحرملا هذه

 .هنوديري ام رايتخا مهل كرتتو لافطألا لامعأ ف ةملعملا لخدتت ال •

 .عوبسألا لاوط هيلع امب ملع ىلع حبصيسو هجمانرب لماكت ىلإ لفطلا لصي •

 روطملا جهنملا زئاكر

  يلئاعلا وجلا : اًلوا •

 سرامت ثيح ميمح يلئاع وج وه لافطألا ةفرغ ف دئاسلا وجلا نوكي نأ عقوتي اذل , ةضورلاب قحتليل تيبلا لفطلا كرتي
 . ةلئاعلا دارفأ رود لافطألا و ةملعملا

  يتاذلا ملعتلا وأ ةيتاذلا ةبرجتلا : ايناث •

 .رابتخالا و فاشتكالل هلوضف و ةسامح و هتبغر ريثي ءايشأ نم هيوتحي امو ناكملاف ملعتل ًاربتخم لافطألا ضاير ربتعت
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  لفطلا دنع تاذلا ةيوقت :اثلاث •

 يتلا و هـسفن نع ريبعتلاو مالكلاب اهيف أدبي هتيصخش اهيف نوكتت يتلا تاونسلا يـــه لفطلا رمع نم ىلوألا تاونسلا ربتعت
 . هتاذ ززعت امهلالخ نم

  رايتخالا : ًاعبار •

 هــــــملعن و هــنايك هــــل درف هــنأب فرتعنو همرتحن اننأ اذه انعم باـــــعلألا نم ةبعل وأ ناـكرألا نم ًانكر راتخا لفطلل لوقن امدنع
 هرايتخا ةيلوئسم لمحتي فيك

  تيبلاب اهتقالعو ةضورلا : ًاسماخ •
 يوــــسلا ناسنإلا ىــلإ لفطلاب لصتل ةنيتمو ةيوق امهنيب ةقالعلا نوــــكت نأ بجيف ملعتلا ةــيلمع يـف تيبلا دادتما يه ةــــضورلا
 .ًايلقعو ًايسفنو ًاملعو ًاتيبرت
 
 لافطألا ضايرل يمويلا جمانربلا

 )ةقيقد 30 ىلا 20( ةقلحلا •
 .فرحلا وأ ددعلا ىلع فرعتلا .)بايغلاو روضحلا( لافطالا ءامسا تاقاطب ضرع - ءاعدلا - نارقلا نم ةروس ءاطعإ نمضتت
 .ةدحولا عوضوم ىلع فرعتلا

 )ةقيقد 60 -45 ( :جراخلاب رحلا بعللا •
 .ةريبكلا هتالضع ىوقتو ملعتيو لفطلا بعلي 

 )ةقيقد 30( ةبجولا •
 .ءاعدلاو لكألا لبق هيمستلاو لكألا ف ةيمالسإلا بادآلا لفطلا ملعتي

 )ةقيقد 70( ناكرألاب رحلا لمعلا •
 .ةقيقدلا هتالضع ىوقتو لفطلا ملعتي

 ريخالا ءاقللا •
 .ةملعملاو لافطألا يب ةقادصلاو ةبحملا رصاوأو ةعامجلا حور ةيوقت 
 

 اذه ىلع تارتفلا عيزوت دعيو لودجلا اذهب ةضورلا ديقتت نأ وأ موي لك اهسفن ةدملا ةرتفلا ذخأت نأ يرورضلا نم سيل :ةظحالم
 ةغايص تمت دقو مهملعتو لافطألا ومن لقح ف ةفرعملاو ملعلا ىلع دمتعيو هتافصو ريغصلا لفطلا ومن صئاصخ نم ًاعبان لكشلا
 .لافطألا تاجاح ةفاك ةيبلت نم اهنكمي لكشب اهاوتحمو اهفادهأو ةرتف لك ضارغأ
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  يمويلا جمانربلا صئاصخ

 نمزلاو تقولا يناعم مهفت ىلع مهدعاسي ,نامألاو ةحارلاب ًاروعش لافطألا يطعي تارتفلا لسلست ف تابثلاو ماظتنالا •
 .ةملعملا ىلع هدامتعا نم ففخيو ,لضفأ لكشب هلعفي ام ىلع زكريف

 .ينمزلا هرمع بسح لفط لك ومن موهفمب طبتري يذلا ملعتلا بيلاسأ عونت ىلع دمتعي •

 .رمعلا اذه ف لافطألا تاجاح يبلي •

 فرعتو يملعت ربتخمك اهدادعإ متي ةيمُلعت ةئيب ف هدرفمب هبراجت لفطلا سرامي ثيح يتاذلا ملعتلا أدبم ىلع دمتعي •
 يتلا ةلئسألا نع تاباجإ ىلإ لصوتلا ىلع هتدعاسمل اهدادعتساو لفط لك تابغر ةيبلت وه جهنملا اذه ف اهرود نأ ةملعملا
 .هدلخ ف رودت

 ةليط كلذ ىلع لفطلا بردت اذإو هتلوفط نم ةضغلا ةلحرملا هذه لالخ هسراميو هبرجيو رايتخالا أدبم ملعتيل لفطلا ةئيهت •
 .هيأرب ًالقتسمو هسفن نم ًاقثاو لوقي امع اًلوؤسم الفط اهتياهن ف حبصي ةضورلا ف هءاقب
 

يمويلا جمانربلا قيقحت   
 بسح ىرخأ ىلإ ةرتف نم فلتخت ةددحمو ةعباتتم ةينمز تارتف ىلع عزوم جمانرب قفو لافطألل يمويلا جمانربلا قيقحت متي
  :يلاتلاك يهو .اهقئاقحو اهضارغأ
ةقلحلا  
 ةطشنأ اوسراميل ةقلح وأ ةرئاد لكش ىلع نوسلجيف ةملعملا عم لافطألا عيمج يقتلي ثيح يمويلا جمانربلا تارتف نم ةرتف لوأ يه
 ةيؤر عيطتسي هرودب وهو نوقابلا هاري ةعومجملا ف درف لكف عيمجلا يب ةفلألا نم ًاوج ةقلحلا يطعت .ةملعملا اهدوقت ةمظنم
 سكعي ةرئاد لكش ىلع سولجلا نأ امك .ةقلحلا ءاضعأ عم لاحلا ةدحوب ساسحإلاو ءامتنالاب ًاروعش عيمجلا يطعي امم عيمجلا
 ىلع لهسي امم باعيتسالاو زيكرتلا ةيلاعف نم ديزي ةقلح ف عامتجالا نإ ,ًاريخأو .لافطألا ةكرح لهسيو عيمجلا يب ةاواسملا
  .نيرخآلا عم لصاوتلا لفطلا
 

 ةقلحلا ةرتف ميـظنت

 لافطألا يطعي امم يرئاد لكشب ضرألا ىلع ًاقصال اطيرش عضت نأ لضفألاو ةقلحلا دقعل احيسف اناكم ةملعملا راتخت •
 .ًادرجم ًاموهفم سيلو ةقلحلا ىنعمل ًاسوملمو ًاحضاو ًاموهفم

 اوفرصني ال ىتح مهمامتها ريثتف ,اهلوح اوعمجتو اهل اودعتسا نيذلا لافطألا ضعب عم ةقلحلا ةملعملا أدبت نأ لضفألا •
 وأ ,مهئامسا قيرط نع امإ مهيدانتف مهلامعأ ءاهنإ ىلع اوكشوأ نيذلا نيرخآلا لافطألا ىلع ةملعملا رظن نوكي امنيب اهنع
 .ةنيعم تاكرح وا تاراشا لامعتساب وأ مهئالمز دحأ قيرط نع

 له اهب قاحتلالا نع لافطألا دحأ رخأت اذإ هلمع بجي ام ةعرسب ررقت نأ ةملعملا ىلعو ,ًاربـص بلطتي ةقلحلا ميظنت  •
 .هئالمز رجض ىلإ امتح ىلإ يدؤي هراظتناو هيف لفطلا ةكراشم مدع ينعي طاشنلاب ءدبلاف ?رظتنت مأ طاشنلا أدبت
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 اوعاطتسا املك لافطألا رمع داز املكف ,ًايجيردت لوطتو ,ةقيقد ةرشع سمخ ىلإ قئاقد رشع نم ةقلحلا ةرتف حوارتت •
 فعضو مهتاكرح لالخ نم حضتي اذهو مهرجضو اهلافطأ للمب رعشت ةصصختملا ةملعملاو ,لوطا ةرتف ءودهب سولجلا
 .رخآ طاشن ىلإ يلاحلا طاشنلا نم ةعرسب ةملعملا لقتنت ذئدنعف مهجيجض ةدايزو حورطملا عوضوملا لوح مهزيكرت

 فو ,رخآلاب اروف لدبتسي اهدحأ حجني مل اذإف ةقلحلا طاشنل ةديدعو ةعونم لئادب ةملعملا ىدل نوكي نأ يهيدبلا نم •
 مدع لافطألا ىلع اهضرع دعب فشتكت اهنأ الإ ةماهو ةديفم اهنأب دقتعت عيضاوم مدقتو ةملعملا ططخت نايحألا بلغأ
 .طاشنلا ليدبت كيلع اهدنعف ,ةيساردلا ةنسلا ةيادب بلاغ اذه ثدحيو اهب مهمامتها

 :نأ ةملعملا ىلعف ?ةقلحلا ىلإ مامضنالا لافطألا دحأ ضفري امدنع ةملعملا اهلمعتست يتلا قئارطلا ضعب نع لءاستن •
 لفطلا نوكيف ةقلحلا نم ءاهتنالا يحل ةيدرفلا ةطشنألا دحأ ةسراممو ئداه ناكم ف سولجلا لفطلا نم يبلطت
 هرابجا نم لضفأ اهيف هكارتشاو لفطلا ةدوع ىلع كلذ دعاسي دقو اهنع ديعب وهو ىتح اهل ًاعمتسمو ةقلحلل ًارضاح
 .كلذ نع ىنغ ف تناو ةقلحلا تقو عييضتو ةيكولس لكاشم كل ببسي دقو ةقلحلا ف سولجلا ىلع

 ردصب كلافطأ تاحارتقاو ءارأ لبقت اضيا كيلعو ,ذيفنتلا تقو اهحاجن ىلع دعاسي ةقلحلل ميظنتلاو طيطختلاب كمايق •
 .مهتامامتها نم هنع نوربعي ام لكو بحر

 ربكأ سولجل حمسي ثيحب موي لك هيريغت ابسانم اناكم كسفنل يراتخاو ,ةقلحلل هسولج ف رايتخالا ةيرح لفطلا يطعأ •
 .كبناجب لافطألا نم ددع

 مهيوذ نع مهقارتفال بضغلا وأ نزحلا روعش نم يناعي دق لافطألا ضعبف زيكرتلاو هابتنالاب عيمجلا دادعتسا نم يدكأت •
 امدنعو مهتكراشمل لافطألا ةيقبل ةصرف يطعأو ,مهتئدهتو مهرعاشم لبقتو مهعم ثدحتلاب روعشلا اذه ةلازإ كيلعف
 .كتقلح يدقتب يدبا عضولا رقتسي

 
 :يتآلا لمشت ةضورلا تادحو
 :يهو ةلصفملا ةيميلعتلا تادحولا :اًلوأ

 .ءاملا ةدحو •

 .لمرلا ةدحو •

 .ءاذغلا ةدحو •

 .نكسملا ةدحو •

 .يديألا ةدحو •
 :يهو ةزجوملا ةيميلعتلا تادحولا :ًايناث

 .باحصألا ةدحو •

 .يتمالسو يتحص ةدحو •

 .سبلملا ةدحو •

 .ةلئاعلا ةدحو •
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 .يباتك ةدحو •
 

جراخلا ف بعللا ةرتف  
 ةبقارمل ةرتف اهنأ امك .قلستلاو ضكرلاو زفقلا نوسرامي قلطلا ءاوهلا ف لافطألا اهيضقي يمويلا جمانربلا تارتف نم ةرتف يه
 :رايتخالا ةيرح ةرتفلا هذه ف لفطلا سراميو .تارشحلاو لمنلا تويبو تاتابنلا ومنو ةيوجلا تاريغتلاو ,سقطلا

 .هتاجايتحاو هتاردق عم بسانتت يتلا ةيكرحلا باعلألا رايتخا •

 .بعللاب هقافر رايتخا •
 ةملعملا مظنت امك .هلمع ناقتإ ف هتبغر دادزتف ,هلويمو هتاردق عم طاشنلا ماجسنا ةبسن تداز املك ,لفطلا ديب رايتخالا ناك املك 
 ف ةملعملا اهيعارت نأ بجي يتلا رومألا مهأ نمو ,كلذك بعللا مهكراشتو مهبعل ف لافطألا بقارتو يمويلا جمانربلا نم ةرتفلا هذه
 :ةرتفلا هذه

 .فيصلا لصف لالخ ةصاخ مويلا ةيادب ف ةرتفلا هذه نوكت نأ  •

 .جراخلا فرحلا بعللا ةرتفل ةقيقد 60 ىلإ 50 ىلإ 40 نم حوارتت ةدم ةملعملا صصخت  •

 .جراخلا ف بعللا ىلإ مهجورخ ةرتف ىرخألا لوصفلا عم ةملعملا مظنت  •

 .ةملعملا ةيلوؤسم نم لافطألا ةمالس ربتعت  •

 .هدعب كلذكو ,ئداه طاشن دعب جراخلا ف رحلا بعللا ةرتف تيقوت متي  •

 .مهكولس ىلع رثؤت اهنأل جراخلا ف رحلا بعللا تقو لافطألا عم امئاد ةملعملا ىقبت •

 .بعلملا نم جورخلا دعب نيديلا لسغو مامحلل لافطألا لوخد ةملعملا يعارت •

 .هومنلو لافطألل ةرتفلا هذه ةيمهأ ةملعملا فرعت •

 .دعوملاب مهركذتو بعلملل جورخلل دادعتسالا ىلع لافطألا ةملعملا دعاست •

 هميدقت مثو\اهل مههابتنا نم دكأتتو ةبعللا لوح اهلافطأ ةملعملا عمجت ةديدج ةبعل يدقت وأ ةديدج تادعم ةفاضإ دنع •

 اهمادختسا قئارطب مهفرعتو مهيلإ

 .مهومن ةبقارمو هب مامتهالاو تاتابنلا ةعارزل بعلملا نم اءزج ةملعملا صصخ •

 عساو ناكم ىلإ جاتحت يلاو ةيكرحلا ةيعامجلا باعلألا ضعب ميظنتل انايحأ يجراخلا بعلملا ةملعملا لمعتست •

    .مهتاجاح ةيبلتل اهتيؤر نوعيطتسي امك لافطألا عيمج ةيؤر عيطتست ناكم ف ةملعملا فقت •
 

 :يلي ام جراخلا ف بعللا ةرتف ف ةضورلا ةملعم ىلع بجي
 

 .ةعونتم باعلأب مهكامهنا نم دكأتتو يكرحلا بعللا نم هتصحو هبيصنل لفط لك ذخأ نم دكأتلا •

 رطخلا كرادتبو رارمتساب مهل اهتظحالم قيرط نع :يسفن وأ يدسج رطخ يأ نع هداعبإو لفط لكل ةمالسلا ريفوت  •
 .هعوقو لبق
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 تاراهملل هناقتإ ةجرد ددحتو ةدح ىلع لفط لك ةملعملا بقارت :ةيكرح تاراهم لقصو ناقتإ ىلع لافطألا عيجشت  •
 .لفطلا ةراهمو كولس فصتو باعلألا ةفاكل هتسرامم ىدمو ,ةيكرحلا

 ةديدج تاودأ لثم لافطألا ةطشنأ يرثت ةفلتخم داوم ريفوت ةملعملا تايلوؤسم نمف :ةعونتملا تاربخلاب ةينغ ةئيب يمأت •
 .ءام ةفاضإو لمرلل

 
 ةيئاذغلا ةبجولا
 تيبلا ف لفطلا اهلوانتي يتلا ةيسيئرلا ةبجولا نع ةليدب ربتعت هذهو ةضورلا ف يمويلا جمانربلا لالخ ةيئاذغ ةبجو لافطألا لوانتي
 ةيعامتجالا مهتئيبل اهتبسانمو ةضورلا ف ةبجولا عون ديدحت نإ .يتيساسألا يتبجولا يب ةفيفخ ةبجو نوكت نأ نكمي امك
 ذإ رخآ يوبرت طاشن يأك ةيوبرت ةيلمع ةضورلا ف ةبجولا يدقت دعيو .نزاوتمو لماكتم ءاذغ ىلإ مهتاجاح ددحت يتلا ةيداصتقالاو
 كرتشت ةدحاو ةدئام لوح ةيعامجلا ةكراشملا ةعتمو ةيئاذغلاو ةيحصلا لافطألا ةدافتسا هيف دصقي يملعت يميلعت طاشنك اهل ططخي
 .ةقادصلاو يلئاعلا روعشلاو نانحلاو ةفلألا نم وج ماعطلا ةرتف دوسي كلذل .راكفألاو ثيداحألا لدابتب لافطألا عم ةملعملا اهيف
 :ةبجولا ءانثأ كولس نم لفطلا هبستكي ام
 ةيعامتجالا بادآلا ملعتي :اًلوأ
 هسفن ىلع مث لا ىلع دامتعالا ملعتي :ًايناث
 ةيحصلا تاداعلا ملعتي :ًاثلاث
 ةفلتخم ةيكرح تاراهم ىلع بردتي :ًاعبار
 ةديدج ةيملع ميهافم ملعتي :ًاسماخ

        
ناكرألا ف رحلا لمعلا ةرتف  
 ةرتفلا هذه زيمتت  .فصلا ةفرغ ف ةيميلعتلا ناكرألا ىلإ مهرايتخا بسح لافطألا اهيف عزوتي يمويلا جمانربلا تارتف نم ةرتف يه

 ةيلمعلاب فصتت اهنأل ?اذامل “رح لمع ”ريبعت قلطأو .لفطلا اهب موقي لمع تارايتخا ربكأ لمشتو ,يمويلا جمانربلا تارتف لوطأ اهنأب

 بلطتتو  .هلويمو هتاردق بسح لك مهساوح ةفاك مهلامعتسا ةطساوب ةبرجتلاو كرحتلل لافطألا تاجاح يبلت يهف ,ةيويحلاو ةيملعلاو
 هدوقت ملعتلا نم ةفلتخم عاونأب ةرتفلا هذه ف لفطلا رميو .ةنومضم جئاتن ىلع لصحتل ةملعملا نم اقيقد ايملع اطيطخت ةرتفلا هذه
 .مهظحالتو رخآلا ضعبلا بقارتو ضعب ءارآ معدتو ضعبلا دعاست لافطألا يب ةملعملا كرحتتو هتاراهم لقص ىلإ
 :طاقن ف اهتازيمم نمو
 .يمويلا لودجلا ف ةرتف لوطأ -أ
 .لفطلا اهب موقي لمع تارايتخا ربكأ لمشت -ب
 .لافطألا تاجايتحا يبلت -ج
 .ةملعملا نم ًاقيقد ًايملع ًاطيطخت بلطتت -د
 .يتاذلا ملعتلا أدبم قيبطت ىلع دمتعت -ـه
 .لافطألا لوانتم ف تاودألاو داوملا عيمج ةملعملا عضت -و
 .لفطلل لماكتملا ومنلا ف مهاست -ي
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 ناكرألا ف رحلا لمعلا ةرتف ميظنت

 ىلإ جاتحت اهنأل جمانربلا تارتف بعصأ يه ةقيقحلا فو ,بعللاو وهلل تقو اهنأكو ناكرألا ف رحلا لمعلا ةرتف ودبت •
 .ةملعملا نم ةرادإو ميظنت

 ةمظنألا ىلع مهعم قفتت ذإ ,ةقلحلا ف اهلوح نولازي ال مهو ناكرألا ف رحلا لمعلا ةرتفل لافطألا ريضحتب ةملعملا أدبت •
 .اهتاعارم مهمزلي يتلا

 كلذو اهتيؤر نم عيمجلا نكمتي امك ,اهلوح ام لك ةيؤر هنم عيطتست ناكم ف سلجت وأ ةملعملا فقت نأ يرورضلا نم •
 ..ةيكولسلا لكاشملا عنمتلو ,لافطألا لمع بقارتل

 .مهنيبو اهنيب اصاخ ازمر حبصت ىتح ,ةنيعم ةراشإ ىلع لافطألا عم ةملعملا قفتت •
 
 ريخألا ءاقللا ةرتف
 روحم مه نيذلاو لافطألا ةعومجم عم ةملعملا هيف يقتلت يمويلا جمانربلا ةياهن ف نوكت يمويلا جمانربلا تارتف نم ةتباث ةرتف وه
 نم هلمحي امب دغلا مويل ةئيهتلا مث نمو مويلا ةطشنأ لالخ هزاجنإو هقيقحت ت ام لفطلا اهيف صخلي ةمتاخ ربتعيو طاشنلا اذه
 هومن صئاصخ عبتت يتلا هتلوفط تاجاح نم ةعومجم لفطلل ققحي هنأ ف ريخألا ءاقللا ةيمهأ نمكتو .اهل قيوشتلاو ةعتمم ةطشنأ
  .بنج ىلإ ًابنج اهعم ريستو
 
 ريخألا ءاقللا ةرتف ف ةيساسألا ةطشنألا

 لافطألا لامعأ ضرع •

 ةمظنملا ةيعامجلا باعلألا •

 ةمظنم ةيودي تاكرحو ديشانألا •

 ةصقلا •

 ءاقل لوأ دقعيو ةيحابصلا ةقلحلا عم اهتطشنأ ضعب جمدتو يساردلا ماعلا ءدب ف ًانس رغصألا لافطألل ةملعملا عم ءاقللا ةرتف ىغلت
 تاجاح بسح ًايجيردت دادزت ًادج ةريصق ةرتف ةملعملا هل صصختو لوألا يساردلا ماعلا فصن رورم دعب ًانس رغصألا لافطألا عم
 .ةحورطملا عيضاوملاب مهعاتمتساو لافطألا

  لافطألا لامعأ ضرع
 فً امهموً ايساسأً اءزج كلذ دعيو هنع ثدحتلاو ةعومجملا ةيقب ىلع مهلمع ضرعل ءاقللا اذه لالخ لافطألا ضعب ةملعملا وعدت
 ددع ةوعد ةملعملا يعارتو , هنع ثدحتيو هلمع وأ همسر هعمو ةعومجملا مامأ فقيف هرودب لفط لك موقي ذإ يوقتلاو ملعتلا ةيلمع
 هلمع نع لفطلا ملكتي امدنعف ءانثتسا نود ًايرود مهتوعد يعارتو عيمجلا لمي ال ىتح ةعومجملا مامأ ثدحتلل ًايموي لافطألا نم ليلق
 اهب ماق يتلا تاوطخلا ىمسيو ركذتيل ةصرف طاشنلا اذه هل حيتي ةعومسم لمجو تاملك ةطساوب ًايهفش هنع ربعيو هزجنأ يذلا
 عاجرتسا ةلحرم نإف كلذ ىلإ ةفاضإ , هسفن نع ريبعتلا ف ةيتاذلا ةيلوئسملاب رعشيف اهلسلستو هراكفأ طبر ىلع كلذ هدعاسيو
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 اوأر امو اوعمس ام اوبرجيل ةديدج راكفأب ةثيدح ىلإ نوعمتسي نيذلا لافطألا دمت امك ,هتيصخش ءانب ىلع لفطلا دعاستو تامولعملا
 .مهئالمز لامعأ فصول عامتسالاو ثيدحلاب نيرخآلا لافطألا كارتشال ةصرفلا ةرتفلا هذه رفوتو ,
 
 ثيدحلاو مهلمعب لافطألا عتمتسيف هراركت ةلوهسو هزاجنإب ًاقيثو اطابترا طبترت مهلمع نع مهتامولعم عاجرتساب لافطألا ةءافك نإ
 نأ ةملعملل نكميو زاجيإب اهنع نوبيجي ةلئسأ هيجوتب مهدعاستف ًايهفش هلمع وأ هسفن نع ريبعتلا مهضعب ىلع بعصي دقو هنع
 مهلامعأ نع ةداع ةعبارلاو ةثلاثلا رمع ف لافطألا لاؤس متي الو. هنع ملكتي نأ نود نيرخآلا ىلع هلمع ضرعل لافطألا دحأ لعجت
 هتيدأت ءانثأ هروعش نع لفطلا لاؤسو ةلمعتسملا داوملا ةيعونو ناولألا جزم ةيفيك هذه ةلئسألا نمضتتو كلذ ف ةبغر اورهظأ اذإ الإ
 جردتي لفطلاب ةصاخ ءارآ نيوكتلا ف ىلوألا ةاونلا ةلئسألا هذه دعتو لاكشألاو طوطخلاب قلعتي اميف اهئارآل ةملعملا ءادبإ عم لمعلا
 . ةحضاو ةديفم لمج لامعتساو يوقتلا ف ةيادب ىلإ اهنم
 
 ةمظنملا ةيعامجلا باعلألا
 ةفلتخم ةيكاردإو ةيقطنمو ًايركف تاراهم هبسكي بعللاف هومنل ةبسانملا ةفلتخملا باعلألا ريفوت نم دب ال لفطلا ةمالس ىلع ةظفاحملل
 ءامتنالاب روعشلا سرغيو قيرفلا حور تاعومجم نم بعللا يوقيو , لافطألا عم عونتملا لماعتلاو اهتيرحو ةكرحلا ةعتم ىلإ ةفاضإلاب
 تاجاح قفو ةئداهلا وأ ةبخاصلا ةيكرحلا باعلألا ةملعملا راتختو ةقادصلا رصاوأ يوقيو دارفألا يب تاقالعلا نسحي امم مهيلإ
 قاسب ضكري نأ لافطألا دحأ نم ةملعملا بلطتً الثمف , ةدقعم ريغ يناوق تاذ ةطيسب باعلا نوكت نأ ىلع ةرتفلا كلت ف لافطألا
 رود نودؤي نيذلا نيرخآلا لافطألاب قاحللاو طقلا رود ليثمت رخآ لفط نم بلطت نأ اهنكمي امك , نيرخآلا كسم ًالواحم ةدحاو
 .نارئفلا
 برضلا ىلإ عامتسالا دنع نارودلا لافطألا نم ةملعملا بلطت :اًلثم ةيرئادلا باعلألا يه ةضورلا لافطأل ةبسانملا باعلألا رثكأ نإ
 زفقلاو "رب" ةملك لوق مهعامس دنع اهلخاد زفقلا مث ةرئاد ف فوقولا مهنم بلطتو , هيلع برضلا فقوتب فقوتلاو لبطلا ىلع
 لكشب نوسلجيف ناولألا ةفرعم ف لافطألا ةدعاسم ىلإ فدهت ةئداه ةيعامج ًاباعلأ ةملعملا مظنتو "رحب" ةملكل مهعامسب اهجراخ
 دنع بعكملا تاهج نم ههجو ىلع رهظي يذلا نوللا ركذ عم ةرئادلا طسو بعكم يمر مهدحأ نم بلطتو اهتاداشرإ بسح يرئاد
 لافطألا ىدل ةظحالملا ةوق رابتخا باعلألا ضعب ةملعملا حرتقت دقو .ةفلاسلا ةقيرطلاب يمرلا نوعباتي اذكهو ةقلحلا طسو ف هفقوت
 بعلملا لالغتسا ةبوعص دنع ةعومجملا عم حرفلاو عاتمتسالا يرصنع ىلإ ةفاضإلاب ةددحم ةيوبرت ًافادهأ اهعيمج باعلألا هذه ققحتو
 ةجاحل ريخألا ءاقللا ةرتف لالخ ةيعامجلا ةيكرحلا باعلألا ةملعملا ديزت ةرطمملا ءاتشلا مايأ وأ ةراحلا فيصلا مايأ لالخ يجراخ
 .قالطنالاو ةكرحلل لافطألا
 
 ةمظنم ةيودي تاكرحو ديشانألا
 اذهبو لجو وأ فوخ نود لمجلاو تاملكلا راركت ىلع نيرخآلا مامأ ةقالطب نوملكتي ال نيذلا لافطألا ةيعامجلا ديشانألا عجشت
 نإو ىرخأ نوددري مث تارم ةدع ةملعملا عم لافطألا اهرركي يعم نمز ةدوشنأ لكل صخيو ,لمجلا ظفلو ميلسلا قطنلا ىلع نوبردتي
 طبترتو مهيديأو مهعباصأ تاكرح يمدختسم اهسرجو ةدوشنألا تاملك ملعت لافطألل لمكي يعامجلا ديدرتلا نإ ,ىلوألا اونقتي مل
 .ًاضيأ رورسلاو ةعتملاب مهرعشتو ةبولطملا ميهافملا لافطألا ىدل تبثتف تاملكلا يناعمب عباصألاو يديألا تاكرح ةداع
 ذإ يعمسلا زييمتلا ىلع لفطلا ديشانألا دعاستو مهدنع يسحلاو يركفلا عادبإلا يمنتو ةيوغللا لافطألا ةورث نم ديزت ديشانألا نإ
 ةملعملا موقت اذهل اهراركتو اهمهفت مث نمو ةيوغللا ريباعتلا زييمت ف ةيساسألا رصانعلا نم مغنلل تاصنإلاو تاملكلل عامتسالا نأ
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 ةصصخملا ةرتفلا رصتقت وأ لوطت دقو اهضرع ف ةعتملاو قيوشتلا رصنع ىلع ةظفاحملا عم ريخألا ءاقللا لالخ ةيعامجلا ةطشنألاب
 :ةيلاتلا ةلثمألا اهنم راتخن ةيوديلا تاكرحلاو ديشانألل ةبحاصم ةطشنأ كانه ,لافطألا ماجسنا بسح ديشانألل
 :لبطلا ىلع مظنملا برضلا - أ
 .ءطبو ةعرسب اهديلقت لافطألا لواحيو ةزيمتم ةمظنم تابرض لبطلا ةملعملا برضت .1
 .لبطلا ىلع ةملعملا تابرض نم مهءامسأ لافطألا رزحي .2
 ىلع برضلا وأ لفط ةزازه كيرحت وأ ,بشخلا ىلع رقنلاك :ةفلتخم لئاسوب لبطلل ةليدب تاوصأ رادصإب لافطألاو ةملعملا موقت .3
 .ةيبشخ قراطمو فد ىلع وأ ةغراف ةبلع

 :قيفصتلا ةبعل – ب
 .همادعنا دنع كلذ نع نوفقوتيو يعم توصل مهعامس دنع لافطألا قفصي

 :ضكرلا ةبعل – ج

 .همادعنا دنع نوفقوتيو يعم توصل مهعامس دنع لافطألا ضكري

 :تاراشإلا ةبعل – د
 ظيلغ توص مهعامس دنع ....و عيفر توص مهعامس دنع مهيديأ لافطألا عفري
 :دامجلا ةبعل - ـه
 فقوتب كرحت نود نوفقيو ةئيطب فد تابرض مهعامتسا دنع نوشميو ةعيرس فد تابرض اوعمس املك ةفرغلا ف لافطألا كرحتي
 .تابرضلا

 :ليثمتلا ةبعل – و
 يدؤيو لفطلا موقي بئذلا رود يتأي امدنع ًالثمف ةدوشنألا عامسل ءودهب نوسلجيف ةدوشنألا بسح ةفلتخم اراودأ لفط لك يطعي
 .اذكهو رودلا يهتني ىتح بنرألاك لفطلا موقي بنرألا رود يتأي امدنعو هناكم عجري مث ةرود

 :تاوصألا ديلقت ةبعل – س

 .مهتاوصأ نيدلقم اهنوددريو تاناويحلا ةدوشنأل لافطألا عمتسي

 :تاكرحلا ديلقت ةبعل – ح

 .)نوزفقيف( زفقن ايه )نوضكريف( ضكرن ايه – مهنم ةبولطملا تاكرحلاب نوموقيو ةدوشنألل لافطألا عمتسي

 :ةمظنم تاوصأ بسح مسرلا – ط
 ًاطوطخ نوططخي وأ ءطبب وأ ةعرسب قرولا ىلع مهمالقأ نوكرحيف هنوعمسي يذلا مظنملا توصلا عقو بسح ًاطوطخ لافطألا مسري
 .لاوطألا ةددعتم
 
 ةصقلا
 صصقل درس يمويلا يداعلا انثيدح يفف , ةثداحملاو مالكلا ميهافم اهمهأ ميهافملا نم ديدعلا تيبثت ىلع ةصقلا درس ةيلمع دعاست
 ةطشنألا رثكا نم يهو ةضورلا ف لافطألا جمانرب اهلمشي يتلا ةيداعلا ةيعيبطلا ةطشنألا نم ةصقلاو اهشيعنو اهعمسن ةعونتم ةريثك
 هسفن لفطلا تاربخ نم عبني ًايقيقح ًاثيدح وأ ًاينيد ةصقلا ىوتحم نوكي نأ نكميو , ةيلايخلا روصلاو رعاشملاو راكفألاب ًاساسحإ
 يتلا ومنلا ةلحرمو لفطلا مهي ام لكب ةقالع ةصقلا نومضمل نوكي ًامئادو )اًلثم ةقطان تاناويح( هتايصخش ف ًايلايخ نوكي نأ وأ
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 ةبسانم عيضاوم يه هئاقدصاو هتلئاع عم لافطألا نس سفن ف لفط نع ةيداع ةيتايح ثداوح لمشت يتلا صصقلا نإ , اهب رمي
 لافطألا قلق ريثت الئل ةبيجع ةيفارخ تايصخش ىلع يوتحت يتلا ةفيخملا صصقلا رابتخا نع ةملعملا دعتبت كلذل , ةضورلا لفطل
 .مهفواخم وأ
 

 قطنو ةميلس ةغلب ةصقلا درست ,مهيلع اهضرعت يتلا روصلا نوري وأ اهنوري ثيحب اهلوح مهسلجتو لافطألا نم ةبيرق ةملعملا سلجت
 ثدحتت ىرخأ ًانايحأو سمهت ةراتو ةعرسب ملكتت ةراتف ةصقلا ثداوح بسح اهتوص تاربن ةملعملا ريغتف قوشم بولسأو حضاو
 درس ف ةفلتخم قرط ىلإ ةملعملا أجلت امك ,مهلايخ دشيو لافطألا هابتنا يريبعتلا اهؤاقلإ يزجيف ,ثادحألا بسح ةيوق تاربنب
 نومساقتي لافطألا ىدل ةفورعم ةصقلا تناك اذإو ,يئرم لجسم طيرش ف ةصق درست وأ ًانايحأ ةروصملا صصقلا لمعتستف ةصقلا
 .اهنوعباتيو ةفلتخملا تايصخشلا راودأ
 

 مثعلتلا نع اهنادعبي ةمالسو ةقالطب اهئاقلإ ىلع بردتتو ًاقبسم اهيف تايصخشلا ءامسأو اهلسلستو ةصقلا ثداوح ةملعملا ظفحت
 تاذ بتكلاك لافطألا رامعأل ةبسانملا صصقلا ةملعملا راتختو ,ديكألا لشفلا ىلإ طاشنلاب يدؤيو لافطألا عاتمتسا ىلع رثؤي يذلا
 ىلإ نيرشع نم نوكتف اهرصقب زيمتت ةضورلا لافطأل ةبسانملا صصقلا نإ ذإ ةليلقلا ةباتكلاو ةريبكلا موسرلا وأ )ةعوبطملا روصلا(
 ةعومجم نم لافطألل ةصاخ صصق دادعإب ةملعملا موقت ًانايحأ .اهتكبح ةطاسب عم اهتايصخش ةلقب زيمتت كلذكو ةلمج يعبرأ
 ىلإ يميلا نم ةصقلا بتكت ةطيسب ةدحاو ةلمج مسر لك تحت عضتو ًاحضاو ًاطيسب ًامسر مسرت ,تاملكلاو روصلا نم ةدودحم
 ةلس ف ءاذح نع وأ زبخ فيغر نع وأ ءيطب ءيش نع ةصق يكحتف ءايشألا صئاصخ نع ًاصصق ةملعملا فلؤت انايحأو .راسيلا
 ىلعو ةصقلا ف ثادحألا لسلست ىلع ًانايحأ زكرت امك ةديدج راكفأ وحن لفطلا لايخ ريثتل ةديدج ءاضيب ةرايس نع وأ ةمامق
 .تارييغت نم لطبلل ثدحي اميف جردتلا
 



@hopeinmyhand                            @hopeinmyhand                           @hopeinmyhand 
 
 

@hopeinmyhand                            @hopeinmyhand                           @hopeinmyhand 
 

 

 
 



@hopeinmyhand                            @hopeinmyhand                           @hopeinmyhand 
 
 

@hopeinmyhand                            @hopeinmyhand                           @hopeinmyhand 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



@hopeinmyhand                            @hopeinmyhand                           @hopeinmyhand 
 
 

@hopeinmyhand                            @hopeinmyhand                           @hopeinmyhand 
 

 
لافطألا ضاير تاملعم صئاصخ  

 
 ةيمنت نهيلإ دهعتس نم تامسو تالهؤم فرعن نأ جاتحن عمتجمك اننأ ثيح ةياغلل ةمهم لافطألا ضاير تاملعم صئاصخ ةفرعم
 أفكأو ردقأ ةبعصلا ةمهملا هذه ءادأل ًايوبرتو ًايملع انيوكت اهنيوكت متي يتلا ةملعملا نأ كش الو ".انلافطأ" مهو ةيعيبطلا انرداصم ىلغأ
 صئاصخلا ةعومجم اهيدل رفاوتت نأ دبال اذه اهرودب ةملعملا موقت يكلو ,اهنم ةبولطملا ةيوبرتلا فادهألا قيقحتو اهلمع ءادأ ىلع
 .ةينهملاو ةيقلخلاو ةيعامتجالاو ةيلقعلاو ةيلاعفنالاو ةيمسجلا تامسلاو
 
ةيمسجلا صئاصخلا  
 :اهنم ركذن ,لافطألا ضاير تاملعم ف ةيمسجلا صئاصخلاو تامسلا نم ةعومجم رفاوت بلطتي

 

 فعضلا :لثم ,اهتلاسرل ديجلا ءادألا نود لوحت يتلا ضارمألاو بويعلا نم ةأربم ًايبط ةقئالو مسجلا ةحيحص نوكت نأ •
 .اهريغو ةأتأتلاك قطنلا بويع وأ ,ديدشلا عمسلا فعض وأ ,نيديلا للش وأ ,راصبإلا ف ديدشلا

 نم للقي امم ,هب موقت طيسب لمع لك دعب داهجإلاو رمتسملا بعتلاب رعشت ال ىتح طاشنلاو ةيويحلا اهيف رفاوتت نأ •
 مهكراشت نأ اهنم لافطألا عقوتي ثيح ةيندبلا ةقايللاب عتمتت نأ ىنعمب ,ةفلتخملا ةطشنألا ف مهتيلعافو لافطألا سامح
 ً.اريثك كلذ مهدعسي ثيح مهطاشنو مهبعل

 مادختسالاو ,اهعباصأو اهيدي مادختساو فوقولا - رركتم لكشب لصفلا لخاد اهتفيظول اهئادأ ءانثأ - ًاضيأ مدختست نأ •
 بلطتي امك ,ًانايحأ فحزلاو ءانحنالاو عوكرلاو ةناكتسالاو يشملاو مشلاو قوذتلاو عامتسالاو ثدحتلاو ,تاودألل بسانملا
 كلذك اهنم بلطتيو ,ةليقثلا ءايشألا داعبإو عفر وأ نزاوتلا وأ ءيش قلستو ,اهيعارذو اهيديب حرشلاو سولجلا ًاضيأ اهنم
 زيكرت ىلع ةردقلاو قمعلا كاردإو ةيحطسلا ناولألا ةيؤرو دعُب نعو برق نع ةيؤرلا ىلع ةلمتشم ةنيعم راصبإ ةردق
 .رظنلا

 باذجو مظنمو بترم رهظمب اهروهظ لافطألا ضاير ةملعم اهب عتمتت نأ بجي يتلا ةماهلا ةيمسجلا صئاصخلا نمو •
 ةردقلا هيطعت لب ,لمعلل ًاقئال هلعجتو ًايحص ًامسج ئشنت نأ اهنأش نم ةعفانلا ةيحصلا تاداعلا نأ امك ,لافطألا رسي
 .ةريغتملا ةايحلا تابلطتم ةهجاومل لكشتلاو ةنورملا ىلع

 
ةيلاعفنالا صئاصخلا  
 امل ,لافطألا عم ةيوبرتلا اهتسرامم ف ةريبك ةيمهأ تاذ لافطألا ضاير ةملعم اهب ىلحتت يتلا ةيلاعفنالا تامسلاو صئاصخلا نإ
 صئاصخلا نمو .مهميقو ,مهرعاشمو ,مهفطاوع ىلعو ,ةماهلا ةلحرملا هذه ف لافطألا تافرصت ىلع حضاو ساكعنا نم اهل نوكي
 :يلي ام ةملعملا اهب ىلحتت نأ بجي يتلا ةيلاعفنالا

 

 يسفنلا قفاوتلا اهسفنل ققحت نأ عيطتست ىتح يلاعفنالا نازتالا نم ةيلاع ةجردب لافطألا ضاير ةملعم عتمتت نأ •
 ةيفطاعلا لافطألا تاجاح عابشإ ىلع ةرداق نوكت اهدنعو ,فلكت الو اهيف عنصت ال ةيعيبط اهتافرصت ىتأتف
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 ءابعألاو ةيسفنلا طوغضلا ةهجاوم ىلع اهتردقب مستت نأ بجي امك مهتالاعفنا نع يوسلا ريبعتلا ىلع مهتدعاسمو
 مامتهاو مهضعب ةيناودعو اهعم مهنواعت مدعو ةددعتملا لافطألا لكاشم :اهنم رداصم ةدع نم أشنت يتلاو ةدئازلا
 .اهتالاعفنا طبضب فاصتالا اهيلع كلذل ,اهل دادعتسالا لبق ةباتكلاو ةءارقلا لافطألا ميلعتب رومألا ءايلوأ

 اهربص دقفتو ةعرسب لمت يتلا ةملعملا نأ ذإ .ربصلاو فطعلا حورب مهعم لمعلا ىلع ةرداق لافطألل ةبحم نوكت نأ •
 دعب ًاموي مهومن نم ةساسح ةلحرم ف لافطألا نم ريبك ددع عم لمعلا ءبع لمحتت نأ اهنكمي ال بابسألا لقأل
  .ىرخأ دعب ةنسو ,موي

 كلذ نوكي الو ,مهتبحمو لافطألا مارتحا عضوم اهنأب هعم رعشت اهسفن نع يباجيإ موهفم اهيدلو ةقثلاب عتمتت نأ  •
 .نولوقي ام ال نولعفي ام لالخ نم تاملعملا ةصاخ رابكلا ىلع نومكحي لافطألاف .مهعم اهلماعت نسُح لالخ نم الإ

 ةباعدلا حورو حرملا نم ردقب عتمتتو اهتاذل ًاقيقحت هيف دجتو صالخإو سامحب لافطألا عم اهلمع ىلع لبقُت نأ •
 ةملعملا نأ امك ,ةضورلا ف اهضرتعت دق يتلا تالكشملاو لمعلا تابلطتم ةهجاوم ىلع ةرداق نوكت ىتح ةنورملاو
 تقو ًانونح ًائفادً امعد لافطألل ىطعتو ديج لكشب عمتست ثيح اهيلإ ثدحتلا نكمي ةدودو ةيصخش يه ةديجلا
 ,لفط لكل يمسجلاو يفطاعلا نمألا ةيمهأ ًاديج كردت اهنأ امك ,مهنم ةيرخس امنود لافطألا عم كحضتو ,ةجاحلا
 .ملعتلل ةبسانم ةئيب قلخب متهتو

 .ةنسح لاعفأ نم يتأي ام ىلع هحدمو لفطلا ةباثإ نسحت نأو لافطألا كولسل اهبيذهت ف ةيساق نوكت الأ •

 .ةديج تاقالع ةماقإ ىلع اهدعاست لئالد مهلاعفأ دودر نم ذختتو لافطألا تاباجتساب دشرتست نأ •

 نم ةعومجم كانه نوكت نأ بجي الف لافطألا عم اهتالماعت ف دحاو أدبم ىلع ةتباثو ةلداع ةملعملا نوكت نأ •
 .رخآلا ضعبلا ىلع قَبطُت ىرخأ دعاوق ةعومجمو ضعبلا ىلع قَبطُت دعاوقلا

 .فطلو ةقر لكب مهعم اهتقالعو لافطألاب اهتلص ةيمنت ف ةيرح رثكأ نوكت نأ •

 ,اهب زازتعالاو ةنهملا هذه نع اضرلاب روعش اهيدل نوكي نأ ىنعمب ,يسفن قفاوت لافطألا ضاير ةملعم ىدل نوكي نأ •
 اهتاقالع ىلع ظفاحتو ,ةءافكب اهلمع زاجنإ ف ةحاتملا تاناكمإلا نم ديفتستو ةضورلاب لمعلا ماظن لبقتت امك
 .لمعلا ف اهئاسؤرو اهتاليمزو اهلافطأب ةبيطلا

 نم اهلافطأ ةيامح ىلإ ةطبارلا كلت اهعفدت ثيحب ةبحملا نم ساسأ ىلع لافطألاو ةملعملا يب ةقالعلا موقت نأ •
 .ريغلا مامأ مهخيبوتو مهمول وأ مهب ءازهتسالا نع داعتبالاو مهيف ةريغلا تالاعفنا ةراثإ مدعل اهتاعارمو ,ءوسلا ءاقفر

 نيدلاولا ةمهمف ,هتيبرتو هتحلصم ىلع اهصرحو ,امهفادهأ فرعتو ,امهتاجايتحا مهفتتو ,نيدلاولا ةملعملا لبقتت •
 نيدلاولا لعجي امك ,اهتروطخو امهتمهم لقثب رعشت ةملعملا لعجي امم ,ريثكلا بلطتتو ةدقعمو مايألا هذه ف ةقاش
 وأ ,زجعلاب امهتُي نأ نم فوخ نودو ,ةأرج لكب امهلكاشم ةجلاعم ىلع امهعجشي امم ,مهفلاو روعشلا اذه ناردقي
 ءابآلا نم لك يب ةبيط ةقالع ةماقإل ةنيتم دعاوق ءاسرإ ف لاعفلا هرثأ هل كرتشملا مهفلا اذهو ,ريصقتلا ىلع امالُي
 فادهألا قيقحت ف دعاسي مهعم ةقادص تاقالع ةماقإو لفطلا ةرسأب مئادلا اهلاصتا نإف اريخأو ,تاملعملاو
 .لافطألا ضاير نم ةوجرملا ةيوبرتلا
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ةيلقعلا صئاصخلا  
 :اهنم ركذن ,ةيلقعلا تامسلاو صئاصخلا نم ةعومجمب ضايرلا ف ةملعملا زيمتت نأ بجي كلذك
 

 ةفلتخملا ةيميلعتلا فقاوملا ف اهفداصت يتلا تالكشملا لحو ميكحلا فرصتلا ىلع اهدعاسي ءاكذلا نم ردق ىلع نوكت نأ •
 ةايحلا تالكشم ىلع ةيرظنلا تامولعملا قيبطتو راكفألاو ءايشألا يب تاقالعلاو قئاقحلا كاردإو مهفلا كلذ نمضتيو
 رصانعلا عمج يأ بيكرتلا ةلحرم ىلإ ًاريخأ لفطلاب لصتو ,تالكشملاو اياضقلا رصانعو فقاوملا ليلحت مث ةيعقاولا
 ف فرصتلا ةنسح ,ةهيدبلا ةعيرس نوكت نأ لافطألا ضاير ةملعم نم عقوتُي امك .ىلك ءانب ف ام فقومل ةفلؤملا ءازجألاو
 .ةئجافملا فقاوملا

 ىلع مهتدعاسمل ةصرف لك لالغتساو يمويلا مهمدقت مييقتو اهلافطأ ةظحالم نم اهنكمت ةظحالملا ف ةقدب زيمتت نأ •
 ىلإ لصوتلل ةادأ مهأو ,ماعلا يوبرتلا خانملا ىلع فرعتلل ةديج ةليسو ةظحالملاف .لماكتمو لماش لكشب ومنلا
 .مهيدل ميلعتلا طامنأو لافطألا تاجايتحاو قفتت ةيميلعت تايجيتارتسا

 بناج ىلإ بادآلاو نونفلاو ةغللاو تايضايرلاو مولعلا ف ةيساسألا ميهافملا كاردإل ةيلباقلاو ةردقلا اهيدل نوكت نأ •
 نأ ذإ .يوبرتلا نيوكتلا جمانرب اهنمضتي يتلا ةساردلا تالاجم نم اهريغو عامتجالا ملعو ةيبرتلاو سفنلا ملع تايرظن
 .ةيسارد ةدام ف ةصصختم ةملعم ىلإ اهتجاح نم رثكأ ةماع ةيفاقث ةيفلخ تاذ ةملعم ىلإ جاتحت لافطألا ةضور

 لئاسولا ةيعونو ةطشنألا ةعيبط فو يوبرتلا خانملاو يميلعتلا وجلا ف نيرمتسملا ديدجتلاو راكتبالا ىلع ةرداق نوكت نأ •
 .ةيميلعتلا ةربخلا تاعوضومب مامتهالا ةعباتمو يتاذلا ملعتلا ىلع مهعيجشتل لافطألل اهرفوت يتلا ةيميلعتلا

 نمز ف هتملعت امب يفتكت الو ,تاطاشن نم هلوح رودي امو اهصصخت ف عالطالا ف ةعسو ملعلا ف ةرازغ تاذ نوكت نأ •
 تايرظنلاو سفنلا ملعو سيردتلا قرط نم اهتنهم ف اهمعدي امو ,ديدج وه ام لك ةءارق ىلع موادت نأ اهيلع لب ,قباس
 .ديدجب موي لك مهفحتت يتلا ةملعملا ىلع نولبقي لافطألاف ,ثاحبأ نم مهيف دجتسا امو ةيوبرتلا

 تالكشمو اهرصعب ىعوو ,ةايحلا ف اهتلاسر فادهأو اهنيدب ةفرعمو ةلماش ةيؤر ةملعملل نوكي نأ ىنعمب :يعولا •
 .تالكشملا كلت ةهجاوم ف اهرودو ,اهعمتجم

 حاجن تاموقم مهأ نم اهنأل اهيلع عالطالاو ةطيسبلا صصقلا فيلأت ىلع اهنيعت يتلا ةيليختلا ةردقلاب ةملعملا زيمتت نأ •
 .صصقلل لافطألا بحلو ةملعملا

 يلاتلابو ةيبذاج ناكملا ىلع يفضُتو ءفدلا لخدُت ,ةيلاع ةيلامج ةساح اهيدلو ,غارفلا تاقوأ ميظنت ف ةرهام نوكت نأ •
 ً.اديج ًاريثأت لافطألا كولس ف رثؤت

 اهتيمنت ضرغب لافطألا ىدل تاناكمإلاو تاقاطلا ىلع فرعتلاو ,يبوهوملاو بهاوملا فاشتكا ف ةيلاع ةراهم كلتمت نأ •
 .مهل عفنلاو ريخلا ققحي امب اهرامثتساو

 .يملعلا ثحبلا ف ةراهملا •
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ةيعامتجالا صئاصخلا  
 داكتو ,ًاسوملمو ًاحضاو ًارود بعلت يتلا تاددحملاو لماوعلاو هب ةطيحملا ةيئيبلا تارثؤملل ًاعبت لدتعتو ومنت درفلا ةيصخش نإ
 ًاميلس ًاومن هومنب ةطبترم فورظو لماوع نم درفلا ةيصخش تاددحم عيمج يمسجلاو يعامتجالاو يسفنلا ءانبلا اذه ف كرتشت
 ةيوبرتلا ةيلمعلا تناك املو .عمتجملا عم هفيكت ةيحان نم ًاميلس ًاومن ًاريخأو ,سفنلاو لقعلا ةيحان نم ًاميلس ًاومنو ,مسجلا ةيحان نم
 اهتيلباق ىلع ةلالد دعت ةملعملا ىدل ةيعامتجالا صئاصخلاو تامسلا نإف ,ةيعامتجا ةئشنت ةيلمع اهتاذ يه لافطألا ضاير لخاد
 ةئشنتلل ةيوبرتلا داعبألا قيقحتل لافطألا ضاير لخاد ةيوبرتلا ةيلمعلا ةعيبط عم ةبسانملا ةيوبرتلا ةطشنألا ةسراممل اهدادعتساو
 :ةملعملا اهب ىلحتت نأ بجي يتلا ةيعامتجالا صئاصخلا هذه نمو .ةيعامتجالا

 

 فيقثتو ريونت ىلع لمعلاب موقت ثيحب رودلا اذهب اهمايقو ,عمتجملاو لفطلا يب لصولا ةقلح اهنأب ةملعملا يعو •
 .لافطألا ضاير لالخ نم ىلحملا عمتجملا

 .اهتويب ف رسألا ىلإ لصتل ةضورلا اهمدقت يتلا ةيوبرتلا تامدخلا ريوطتب مايقلا •

 .عمتجملاو ,لفطلا بناج ف ةيوبرتلا ةيلمعلا ءارثإ لجأ نم لفطلا ةئيب ف تاناكمإلا فيظوتب مايقلا •

 ةضورلا ةملعم ىلعف كلذل ,مهوحن ةيلوؤسملاب رعشتو ,نيرخآلا ةحلصم ف ةملعملا ىعست ثيح :ةيعامتجالا ةيلاعفلا •
 .مهرمسو ,مهبرشو ,مهلكأ ضعب ف اهلافطأ كراشت نأو ,مهجئاوح ءاضق ف ىعست نأو سانلا ةايح ف كراشت نأ

 الو ,لفطلا ةحصب مامتهالاب يفتكت ال ةملعملاف ,بيبطلا ةيلوؤسم نم دشأ ةملعملا ةيلوؤسمف :ةيلوؤسملاب روعشلا •
 هتالكشم هجاوي فيكو ,هتاراهمب عفتني فيك لفطلا ملعت نأ ربكألا اهلمع نكلو ,فراعملا وأ تاراهملا هميلعتب يفتكت
 .هب طيحملا عمتجملاو

 نيذلا صاخشألا نم مهريغو ,رومألا ءايلوأو تاليمزلاو لافطألا عم ةيناسنإ تاقالع ةماقإ ىلع ةرداق نوكت نأ •
 .لافطألل ملعت رداصم نم نكمأ ام لك ريفوت لجأ نم مهب لاصتالا لمعلا ىعدتسي

 ربتعت ثيح ,لصفلل اهترادإ حاجنل ةضورلاب لمعلا قيرف معد ىلإ جاتحت امنإو ًايتاذ ةيفتكم ريغ اهنأ ةملعملا مهفت نأ •
 وأ يمسر لكشب ءاوس لمعلا قيرف ةشقانمل ةمظنمو ةحاتم ًاصرف كانه نأ نم دكأتلا يه ةيساسألا ةدايقلا ةفيظو
 :فئاظو ةثالث اهل ةيدولا تاشقانملا هذهو ,يمسر ريغ

 

v قيرفلا روطت ىوتسمب اهرصبت يأ ,قيرفلا ءاضعأ مهف ةجردو تاهاجتاب ةملعملا رصبت. 

v قيرفلا ءاضعأ لك يب كرتشم هاجتا دوجو معدت. 

v رارقلا عنص ةيلمع ف اوكراشيو مهئارآ نع اوربعي نأل ةصرفلا قيرفلا ءاضعأ عيمج ىطعت. 
 

 نم اهدوسي امو ,ةيعامتجا ةطشنأ نم اهيف رودي امو ,اهب لمعت يتلا ةئيبلا ف ةيعامتجالا ةايحلا عقاوب ماملإلا •
 .هيف بوغرم ريغ وه ام رييغت ىلع اهدعاسي امب ,ةيعامتجا فارعأو ديلاقتو تاداع

 ةحلاصلا تاداعلا ةيمنت عيطتست ىتح ,اهعم ةقفاوتمو ,اهل ةلبقتمو عمتجملا اذه تاداع باعيتسا ىلع ةرداق نوكت نأ •
 .مهل هثارتو عمتجملا ةفاقث لقنت نأو ,لافطألل اهنم
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 نم ةعومجم اهلالخ نم مهباسكإل لافطألل ةيعامتجالاو ةيوبرتلا فقاوملا نم ةعومجم ةئيهت ىلع ةرداق نوكت نأ •
 .يعامتجالا مهفيكتو مهومنل ةمزاللاو ةميلسلا ةيعامتجالا تاربخلا

 .اهتافرصت لك ف لافطألل ةودق نوكت نأل اهلهؤي ,يعامتجالا جضنلا نم ردق ىلع نوكت نأ •

 يب زيامتلا ةيلمع ريدقتو ةفلتخملا ةيعامتجالاو ةيفاقثلا تايفلخلا ىوذ لافطألا لبقت ىلع ةردقلا اهيدل نوكي نأ •
 .هنارقأ عم ًافلتخم نوكي نأ ف لفط لك ةيقحأب ناميإلاو لافطألا

 
ةيقلخُلا صئاصخلا  
 ف اهدئار لقعلا نكي مل اذإ هيف بغرتو هيلإ ليمـت امم ًاريثك هسفن عنم ىلع درفلا ردقي نأ ةليضفلا ساسأ نإ" :"كول نوج" لوقي
 ةلضافلا قالخألا تناك املو "...رغصلا ذنم دوعتلاب نوكي امنإف ةردقلا هذه ىلع لوصحلا قيرط نع امأ ,تابغرلاو لويملا هذه
 قالخألا اهعومجم ف نوكت يتلا رصانعلا نإف ميقتسملا طارصلا اوراتخا نيذلا رشبلا نم يحلاصلا كولس مكحي ًايوامس ًانوناق
 عيمج ف سانلا يب ةميلسلا تالماعملاو تالماعتلا مكحت يتلا تباوثلا نم يه لب ةنكمألاو ةنمزألا فالتخاب فلتخت ال ةلضافلا
 .تاعمتجملاو تاعامجلا ىتش يبو تاقبطلاو تائفلا فلتخم يب نهملا

 
 : اهنم ركذن ,ةيقلخلا تامسلاو صئاصخلا نم ةعومجم اهل رفاوتت نأ دب ال اهرودب ةملعملا موقت يكلو
 

 .لافطألا ضاير ف ةملعمك اهلمعب ًامامت ةعنتقم نوكت نأو ,اهدعاوقب مزتلتو ةنهملا تايقالخأ مرتحت نأ •

 ةينبملا ةيعامتجالا ةايحلا ميلاعت لظ ف مهتئشنت ىلإ ىعستو لافطألا سوفن ف ةيناسنإلا حورلا ةيوقت ىلع لمعت نأ •
 .ةاواسملاو لدعلا ىلع

 ,كولسلاو ريكفتلاو ةفطاعلا ف لافطألل ةودق-يبأ مأ نئش - تاملعملا نأ ثيح ةنسح ةودق اهسفن نم لعجت نأ •
 يساسأ ءزج مهب ةقيثو ةلص ىلعو لفطلا مهبحي نيذلا صاخشألاك روعشلاو ريكفتلا ةلواحمو اهديلقتو ةودق دوجوف
 هرعشتو هتاجاح عبشت املثم هتايح ةليط لفطلا ف لصأتت يتلا تايكولسلاو ميقلا دسجت ةملعملا نأ امك هملعت نم
 .هملعتو هتايحب ريبكلا اهمامتهاو ةديدشلا اهتنامأو يرطفلا اهنانحب هيف رثؤتو بحلاب

 لفطلا ةيبرتف ,كلذل عفاودلا تناك امهم دحأل اهيشفت الف مهتويب رارسأو اهلافطأ ىلع هنمتؤم ةملعملا نإ :ةنامألا •
 يأو .هجو ريخ ىلع اهب مايقلا بجيف ,سانلا مامأو لا مامأ رمألا ولوأ اهب دهعتي ىربك ةنامأ ةيوس ةروصب هتئشنتو
 .اهل ًاعييضتو ةنامألل ةنايخ ربتعي ةيلوؤسملا هذه ف ريصقت

 .حاجنلا ىلع صرحي ملعتمو ملاع يأل ةيساسأ ةفص يهف :عضاوتلا •

 ةقداص ةنيمأ ,هيف ةداج ,اهلمع ف ةصلخم لافطألا ضاير ةملعم نوكت نأ ةماهلا ةيقلخلا صئاصخلا نم :صالخإلا •
 .قحلاب فرتعت نأل ةعاجشلا اهيدل ,اهنم برهتت ال ةيلوئسملل ةلمحتم ,لافطألا عم اهتلماعم ف

 .اهئاسؤرو اهتاليمزو اهلافطأب ةملعملا تاقالع ىوقت يتلا يهف :قالخألا نساحمب مازتلالا •
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 ةينهملا صئاصخلا
 
 :يلي اميف لافطألا ضاير ةملعمل ةمزاللا ةينهملا صئاصخلا ةعومجم ديدحت نكمي

 

 .يوبرتلا لاصتالا قيقحتل ةربعملا حمالملاو توصلا حوضوو ةيصخشلا ةوق لمشيو :ةنهملل دادعتسالا •

 ال ىتح ,دحاو لمع ف مهعمجت نأ الو ,لافطألا عيمجل ًادحاو ًافده عضت نأ ةملعملل زوجي الف :فادهألا ديدحت •
 ,هتردق ىدمو لفط لكب ةصاخلا تاجاحلا فرعت نأ اهيلع لب ,ام طاشن ف لافطألا يقاب نورظتني يقوفتملا لعجت
 .راكتبالا ىلع عيجشتلاو ,ةصاخلا تامامتهالا ةيمنت عم ,عيطتسي اميف لك عيمجلا حاجن ديكأت يلاتلابو

 :عاونأ ةثالث جردتلاو ,ةوطخ ةوطخ ةيميلعتلا تاطاشنلا ف لاقتنالا يأ :جردتلا •
 

v لافطألل اهمدقت يتلا تامولعملا مك ف جردت. 

v درجملا لبق يسحلاو ,يرظنلا لبق يملعلاو ,دقعملا لبق طيسبلاب أدبتف :فيكلا ف جردت. 

v يوقتلا ىلإ قيبطتلاو ضرعلا ىلإ يدقتلا ىلإ ديهمتلا نم :سيردتلا قرط ف جردت. 
 

 ىصحت نأ ةملعملا ىلع بجي كلذل ,يعيبط رمأ ةرهاظلا هذهو لئاسولاو بيلاسألا ديدحت ف ةيدرفلا قورفلا ةاعارم •
 .هتاردقل بسانملا هيجوتلا مهنم لك هيجوت اهنكميل تافصلاو تاردقلا ف قورف نم اهلافطأ يب ام

 تاودألا دادعإ ىلع ةردقلا اهيدل نوكت نأ ىنعمب لافطألا ومنل ةمئالملا ةيوبرتلا ةئيبلا ةئيهت ىلع ةرداق نوكت نأ •
 .اهجراخو ةعاقلا لخاد يمويلا جمانربلا ذيفنتل لئاسولاو تاماخلاو

 .تاهيبشتلاو ةلثمألاب اهثيدح ميعدتو ميلس قطن عم ةطيسب ةغل مادختسا ىلع ةرداق نوكت نأ •

 دودح ف راكتبالاو تالكشملا لحو تاقالعلا كاردإو مهفلا ىلع مهدعاستو لافطألل ةيلقعلا ةيبرتلاب ةمتهم نوكت نأ •
 .ةيلقعلا مهتاردق

 .جمانربلا بناوج ضعب ذيفنت ف لافطألا تاراهمو تاناكمإ لالغتسا ىلع ةردقلا اهيدل نوكي نأ •

 .ةقباسلا ميهافملاو لفطلل ةديدجلا ميهافملا يب طبرلا عيطتست نأ •

 .اهفارشإ تحت مهسفنأب مهئاطخأ حيحصتل ةصرفلا مهل كرتت نأب لافطألل يتاذلا ملعتلا صرف حيتت نأ •

 .تاماخو تاودأو باعلأ نم هنومدختسي امو ناكملا بيترتو ةفاظن ىلع ةظفاحملا لافطألا دوعت نأ •

 .باقعلا عاونأ نم عون يأ ىلإ أجلت نأ نودب ةيحصلا تاداعلا ىلع مهبيردتو لافطألا ةفاظن ىعارت نأ •

 .يلقعلا مهومن عابشإل كلذو ةفرعملاو عالطتسالا بح ف مهتبغر ىعارت نأ •

 .هطاشنو هبعل ءانثأ ةيوغل ةليصح باستكاو يوغللا هومن ىلع هتدعاسمل ةرشابم لفطلاب لصتت نأ •
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 دعت ةطشنأ يهو نواعتلاو ةكراشملا بلطتت يتلا ةطشنألا ةسراممب تاذلا لوح لفطلا زكرمت ليلقت ىلع لمعت نأ •
 .عمتجملا دارفأ نم هريغ وحن درفلا هب ىلحتي نأ بجي يذلا يقلخلا كولسلا ئدابم قيقحتل

 :نأك مهتدعاسم اهنكمي ىتح لافطألا هسرامي يذلا طاشنلا عون مهفل ةمزاللا تاراهملا نم نكمتت نأ •
 

v ةطسبم بعلو مسرو لاغشأ نم ةباذجلا ةليمجلا ءايشألا عنص ف ةراهم تاذ نوكت. 

v ةباذج ةقيرطب راغصلل ةببحملا صصقلا درس ىلع ةرداق نوكت. 

v مهتبحصبو لافطألل ةبسانملا ديشانألا ءاقلإ ىلع ةرداق نوكت. 

v لافطألا اهسرامي نأ يغبني يتلاو اهتدعأ يتلا بعللا عاونأب ةيارد ىلع نوكت. 
 

 ةفاضإلاب اذهو ,ةمئالملا سيردتلا قرط نم كلذ ريغو اهمادختسا نسحو ,ةلئسألا حرط ف ةراهملا اهيدل نوكي نأ •
 .بسانملا يوقتلا ىلع اهتردقو ةيكولسلا ةيوبرتلا فادهألا ةغايص ىلع ةملعملا ةردق ىلإ

 بح عفاد كيرحتب مهتابغرو مهتاجاحب تاعوضوملا طبرب كلذو مههابتنا بذجو لافطألا ةيعفاد ةراثإ ىلع ةردقلا •
 تاذلا قيقحت ىلإ مهتاجاح ءاضرإ ىلإ ةفاضإلاب اذه .تاذلا مارتحاو ,لشفلا بنجتو حاجنلا ف ةبغرلاو عالطتسالا
 ةيونعملاو ةيداملا تآفاكملا بولسأ مادختساو ميظنتلاو بيترتلاو لامجلا ىلإ ةجاحلا عابشإو تاردقلا ةيمنتو
 .باقعلاو باوثلا بيلاسأو ةريثملا ةصقلاو لافطألا يب ةشقانملاو

 ظفتحت امك ,هبساكمو هتامامتهاو هتاجاح ةيحان نم ةدح ىلع لفط لك ميقت نأ ةملعملا ىلعف :لفط لك لمع مييقت •
 .ةضورلا لافطأ نم لفط لك ومن روطت يبي لجسب
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  كتفرعم يربتخا
 

 يلئاع وج ف ةملعملا عم لافطألا عيمج يقتلي ثيح ,يمويلا جمانربلا تارتف نم ةرتف
 ةيئاذغلا ةبجولا .1
 ةقلحلا .2
 ناكرألا ف رحلا لمعلا .3
 جراخلا ف رحلا بعللا ةرتف .4

 
 ريخألا ءاقللا ةرتف

 زيكرت وأ ينهذ دوهجم بلطتت ال .1
 اهل ةيمهأ ال .2
 زيكرتو ينهذ دهج بلطتت .3
 قبس ام ءيش ال .4

 
 نأل ةرئاد فصن ةقلحلا نوكت

 ةاواسملا ةروص سكعت ةسلجلا ةقيرط .1
 ًاعيمج لافطألا ةيؤر ةملعملا عيطتست .2
 ةفلألا نم وج ءاطعإ .3
 قبس ام عيمج .4

 
 :ةددعتملا لافطألا تاءاكذل ةباجتسا ىوتسم ىلعأ اهيف ةيتآلا يمويلا جمانربلا تارتف يأ

 .ةيحابصلا ةقلحلا .1
   .ناكرألا ف رحلا بعللا .2
 .ماعطلا لوانت ةرتف .3
 .ةيجراخلا ةحاسلا ف بعللا .4

 
 :عونتلاو ةيرحلا نم ىوتسم ىلعأ لافطألل رفوت ةيتآلا يمويلا جمانربلا تايلاعف يأ

 .ناكرألا .1
 .ةيحابصلا ةقلحلا .2
 .ةيجراخلا ةحاسلا .3
 .ماعطلا ةبجو .4
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 ةيميلعتلا ةئيبلا ميظنت :ثلاثلا مسقلا

 لافطألا ميظنت

 ناكملا ميظنت

 تقولا ميظنت

 ةيرشبلاو ةيداملا تاناكمإلا ميظنت
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 لافطألا ميظنت :ًالوأ

v ةيرمعلا ةئفلا بسح لافطالا ميظنت  

 .اهيغلي ال هنكل ةيدرفلا قورفلا للقي •

 .ريبك نسلا ق راف نوكي امدنع لافطالا يب ةيدرفلا قورفلا ديزت •

 .رخآ عون نم تالكشم اهل قلخي هنا الا ةفلتخملا تالاجملا ف مهومن تايوتسمو مهتاردق ىلع فوقولا ةملعملا ىلع لهسي •

 .لافطألا طاشن ةعباتمو هيجوتو ةاعارم ةملعملا ىلع بعصيف تاجاحلاو تامامتهالا ف ًابراقت دجُوي نسلا ف براقتلا •
 

v يلئاعلا ميظنتلا  
 .ةريبك ةرسا ف ةوخا مهنأك ةسداسلاو ةعبارلا يب ام ةفلتخم رامعا ف الافطا لصفلا مضي •
 ً.انس ربكالا لافطالا نم نوملعتي انس رغصالا لافطالا •

 ً.انس رغصالا لافطالا مهتدعاسمل تاذلا قيقحتب نورعشي ًانس ربكألا لافطالا •
 .ةملعملا ةدعاسمو ةيدايقلا راودالا ةسرامم ىلع انس ربكالا لافطالا بيردت •
 .يسفنلا رتوتلاو تانحاشملا لقت •
 .ةضورلا وجل فيكتلا ىلع راغصلا لافطالا ةدعاسم •
 ةلكشملا هذه ىلع بلغتلا تو عيزوتلا اذه ف ةلكشم لثمي فرعملا لاجملا ف ةصاخو ةيئامنلا تايوتسملا فالتخا •

 .يدرفلا ميلعتلاب
 

v يزاوتملا ميظنتلا 

 .راغصلا لافطالا نم لصف هيزاوي رابكلا لافطالا نم لصف لك ةيزاوتم لوصف ءاشنا •
 .راغصلاو رابكلا امضي نيذلا يلصفلا ف لافطالا يب لدابت •
 امب يزاوملا لصفلا ف مهومن ىوتسمو مهلويمو مهتاردقو بسانتت يتلا ةطشنالا ف ةكراشملل ةصرفلا لدابتلا حيتي •

  .لافطألا يب  يباجيإلا يفصلا لعافتلاو ةيناسنالا تاقالعلا ميعدتو يعامتجالاو يلاعفنالاو يلقعلا ومنلا مدخي
 ً.ايزاوتم اميسقت دحاولا لصفلا ف لافطالا ميسقت نكمي •
 ةعومجمو اًلثم ىوغل طاشن ف لافطالا نم ةعومجم كراشيو ةيميلعتلا فادهالا بسح لافطالا تايوتسم ديدحت متي •

 .ةيباسحلا ميهافملا ةيمنتل طاشن ف ىرخا

  رايتخالا ةيلمع ف كيرش لفطلا •
 .ةضورلا ف ةيساسا ميهافم هتيتاذو لفطلا ةيدرف مارتحاو ةكرحلا ةيرحو ةأدابملاو يتاذلا طاشنلاو ةيئاقلتلا •
  .ةصاخلا ةيوبرتلا مهتاجايتحاو لمعلا ف مهتقيرطو اهلافطا لويمو تاردق ىلع فرعتتل تقولا ضعبل ةملعملا جاتحت •
 لمع ف لافطالا نم دودحم ددع عم كارتشالا ىلع هدعاست يتلا تاهاجتالا نيوكتو هتضور ف فيكتلل لفطلا جاتحي •

   .ةبعل وا



@hopeinmyhand                            @hopeinmyhand                           @hopeinmyhand 
 
 

@hopeinmyhand                            @hopeinmyhand                           @hopeinmyhand 
 

 .ةيلقعلا تادادعتسالاو تاردقلا ف سناجتلا بسح لافطالا ميسقت نكمي •
 

v لوصفلا لخاد لافطالا ميظنت  

 .ةسناجتم ريغ ةعومجم لصف يأ ف لافطالا ةعومجم •
 
 ميلعتلاو ملعتلا تايلمع ءانثا لصفلا لخاد لافطالا ميظنت طامنأ

v يعامجلا طمنلا 
v يديرفتلا طمنلا 
v ةريغصلا تاعومجملا  

  .لافطألا ومنو ملعتلا ةيلمع مدخي امب ميظنتلل ةثالثلا طامنألا فيظوت نسحت يتلا يه ةنرملا ةملعملا

 
 )ةيداملا ةئيبلا( ناكملا ميظنت :ًايناث
 ,هتيصخش لماكتو لفطلا ومن ف رثؤت ,تازيهجتو باعلأو ثاثأو داوم نم ,لفطلاو ةملعملاب طيحي ام لك اهنأب ةيداملا ةئيبلا فرعت
 لافطألا بستكي اهيفف ;لافطألا ضاير ف ةيوبرتلا ةيلمعلا زئاكر نم ةيساسأ ةزيكر ةيداملا ةئيبلا ّدعتو .ةرشابم ريغو ةرشابم ةقيرطب
 اذه ف ةصصختم ةملعم نم فارشإب ,اًضعب مهضعب عم لعافتلاو يتاذلا ملعتلاو فاشتكالاو بيرجتلا لالخ نم ;تامولعملاو تاراهملا
 .بحلاو ةداعسلاو حرملا هدوسي ّوج فو ,لاجملا
 
 ماعلا اهلكشو ةضورلا عقوم :ًالوأ
 .يجراخلا هلكشو ىنبملا اهيلع ماقيس يتلا ضرألا وه عقوملاب دصقي
 
  ةضورلا عقوم رايتخال ةصاخلا طورشلا

 .لافطألا لزانم نم ابيرق ةينكسلا تاعمجتلا نكامأ ف ةضورلا ءاشنإ •

 . لافطألا نم هناريج عم نامألاب لفطلا رعشي ةضورلا برق •

 . هترسأ نع دعبلاب روعشلاو ةبرغلاب ساسحالا لفطلا بنجي •

  . فاقثلا ىوتسملاو ديلاقتلاو تاداعلا ف ةبراقتم ةئيب ىلإ نومتني ام ابلاغ دحاولا يحلا ءانبأ •

 . ةضورلا ىلإ لوصولا ةلوهس •

  . راطخألل لافطألا ضرعت دق ةديعب تافاسمل تالصاوملا مادختسا مدع •

 ً. ايدام ةرسألا قاهرإ مدع •

 . تاهمألا لمع تاسسؤم راوجب تاضورلا ءاشنإ •

 . لافطألا ضاير ءاشنإل بابشلا اهب نكسي يتلا ةديدجلا ندملاب عقاوم رايتخا •

 .اهيلإ تامدخلا لوصو ريسيتل ماعلا قيرطلاب ةضورلا لاصتا •
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 . ناكمإلا ردقب قئادحلاو ءارضخلا تاحاسملا نم برقلا •

  .ةيرحب كرحتلا لافطألل حيتت يتلا قفارملاو ينابملا ةماقإل ةبسانملا ةحاسملا رفوت •

 .قلطلا ءاوهلاو سمشلا ةعشأ اهلصت ةيحص ةقطنم رايتخا •

 .) ةيذغألا عيب تالحم , ةيلديص , فصوتسم( : لثم تامدخلا نكامأ نم برقلا •

 . يرصبلاو يعمسلا ثولتلا نكامأ نع دعبلا •

 .عناصملاو قاوسألا لثم ةمحدزملا نكامألا نع دعبلا •

 . ةطرشلا ماسقأو نوجسلاو رباقملا لثم لافطألل ايسفن ةجعزملا نكامألا نع دعبلا •

 . تامدخلا نكامأ نع ةديعبلاو ةلوهأملا ريغ ةيئانلا نكامألا نع دعبلا •

  .دحاو قباط نم ) اليفلا ( لكش ةضورلا ذخأت نأ لضفي •

 .لافطألا ةكرح بساني ىتح ةجرد 15 نع ملسلا تاجرد عافترا ديزي الأ لضفي •

 . لافطألا ةمالس نامضل ىنبملل ةيفاضإ جراخمو لخادم رفوتت نأ يرورضلا نم •

 . لافطألا جورخ ةمالس لجأ نم يبناج عراش ىلع ةضورلا باب حتفي نأ يرورضلا نم •
 
  اهتحاسمو ةضورلا ىنبم :ًايناث
 ?ةضورلا ىنبم وه ام
 ةيعامتجالاو ةيلقعلاو ةيكرحلاو ةيمسجلا( لافطألا ومن تاجاح عابشإل ةمزاللا قفارملاو تارجحلاو ةضورلا ةقيدح هب دصقي
 .)ةينادجولاو
  ةضورلا ةحاسم
 يتلا تاساردلا. اهب يلماعلاو مهرامعأو لافطألا ددعو ,اهل ةرفوتملا ةيداملا تاناكمإلاو ,اهفادهأب ددحتي ةضورلا ةحاسم ريدقت

 فالخب , عبرم رتم 2,5 -2 يب ام لافطألا ةكرحل لخادلا ف ةصصخملا ةحاسملا نوكت نأب تحصن ةضورلا ةحاسم ىلع تيرجأ

 ةزهجألا نود لفط لكل لقألا ىلع غارف عبرم رتم 3 يجراخلا بعلملا ف لافطألا اهجاتحي يتلا ةحاسملا. ثاثألا اهجاتحي يتلا ةحاسملا
 مهتعباتمو مهيلع فارشإلا لهسي ىتح , لفط 80 ةبارق اهبو مجحلا ةطسوتم ةضورلا نوكت نأ ييوبرتلا ضعب لضفي. تاودألاو
 . مهنيب ةيدرفلا قورفلا ةاعارم و مهيلع فرعتلاو

 . ةيهاز ناولأ تاذ نوكت نأو ,لافطألا ةحصب ةراض ريغ تاناهد مادختسا ىعاري •

 . ةيعيبطلا رهاوظلا عم اولعافتي ىتح لافطالا رظن ىوتسم ف نوكت نأ ذفاونلا ميمصت دنع ىعاري •

 ةموعنلا يب اهسملم طسوتيو ,رطخلل مهضرعت الو مهبعلو لافطالا ةكرحل ةبسانملا تايضرألا مادختسا ىعاري •
 .ةنوشخلاو
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  ةضورلا ىنبم تانوكم :ًاثلاث
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 : نم نوكتيو يسيئرلا ىنبملا : لوألا مسقلا

 . لافطألا طاشن تارجح -
 . لابقتسالا ةلاص -
 .يبطلا ضرعلا ةرجحو , تاعامتجالاو لابقتسالا ةرجح ,يلماعلا ةرجح : نم نوكتتو ةرادإلا تارجح -
 . ةقيدحلا , خبطملا , هايملا تارود : نم نوكتتو ةيساسأ قفارم -
 
 : لمشتو ةيعرفلا قفارملا :يناثلا مسقلا

 . ةريغص ناويح ةقيدح – ةيضاير باعلأ ةلاص – بعلملا •

  . مسرم – حرسم – لفطلا ةبتكم •

  . ةيرصبو ةيعمس لئاسو لمعم – ةيميلعتلا لئاسولا عينصت ةشرو •

 . سبالملا ليسغو ةماعلا ةمدخلا ةرجح – نزخم •

 
   ةضورلا ىنبم تانوكم

 :لافطألاب صاخلا مسقلا :ًالوأ
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 .لابقتسالا ةلاص /أ         
 .يلخادلا طاشنلا تارجح /ب         

 

 : نم نوكتتو ةرادإلا ةئيه :ًايناث

 . ةريدملا ةرجح -أ
 .)تاملعملا( تافرشملا ةرجح -ب
 . تاعامتجالا ةعاق -ج
 .يبطلا صحفلا ةرجح -د
 

 ةيساسألا قفارملا :ًاثلاث

v لافطألا هايم تارود 

 .بعلملاو طاشنلا فرغ نم ةبيرق نوكتو مهب ةصاخ تارود لافطألل صصخي نأ بجي •

 .مس 50 نع اهعافترا ديزي الو يديألا لسغل ةضفخنم ضاوحأ ىلع يوتحت نأ بجي •

  .مس 30 نع اهعافترا ديزي ال يأ لافطألا مئالي مجحب ةضفخنم ضيحارم ىلع يوتحت نأ بجي •

  .مس 30 ىلعأ نمو مس 30 – 25 لفسأ نم ةحوتفم هايملا تارود باوبأ نوكت نأ بجي •

v لافطألا خبطم  
 ةيبشخ عطق نم ةجالثل جذومنو خبطملا تاودأ عضول فوفرو ,ىلجمو ةلاّسغو يبشخ نرف ىلع يوتحي ,لماكتم خبطمل رغصم جذومن
 .ةطيسبلا تالكالا ضعب عينصت ىلع لافطالا هيف بردتيو .ةكرحتم

v لافطألا ةقيدح  
 ال ةقيدح اهل نوكي نأ دبال ًالفط 50 اهب يتلا ةضورلا نأ ىنعمب ,ًابيرقت عبرم رتم3 ةحاسم ةقيدحلا ف لفط لكل نوكي نأ بجي
  :ىلع ةقيدحلا يوتحت نأ بجيو .عبرم رتم 150 نع اهتحاسم لقت

 لافطألا بعلل ةحيسف نكامأ •

 ةفيلألا رويطلاو تاناويحلا ضعبل رئاظح •

 تابنتسالاو ةعارزلل نكامأ •

 ماوقلا ةيبرتو يمسجلا ومنلا ةزهجأو باعلأ •

  ةطشنألل ةمزاللا تاودألا ظفح ناكم •

  برشلل ناكم •

  ليسغلاو ةماعلا تامدخلا ةرجح •

  سراحلا ةرجح •
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  تاودألاو تازيهجتلاو ثاثألا :ًاعبار
  هتافصاومو ةضورلا ثاثأ

 . يتمو يوق -
 . حيرم -
 . فيظنتلا لهس -
 . هلامعتسا نم ضرغلا مئالت تاماخ نم عونصم -
 : ـب حمسي نأ دب ال طاشنلا ةرجح ثاثأ

 .اهب نوموقي يتلا تاربخلاو لافطألا تاجاح مئاليل فيكتلاو طيطختلا ف ةنورملا •

 .هسفن ىلع دامتعالا ىلع لفطلا دعاسي •
 
  ةضورلا ف ةيساسألا ثاثألا عطق طورش
 يساركلا

 . ةلوهسب اهكيرحتو اهلمح لهسي ةفيفخ نوكت نأ -
 . لافطألا لاوطأ اهعافترا ف بسانت نأ -
 . لافطألا ددعل ةيفاك نوكت نأ -
 .اهفيظنتو اهلقنو اهلمح لهسيل , ضعب قوف هصر نكمي يذلا عونلا نم نوكت نأ لضفي -
 . ةداح اياوز يساركلل نوكت نأ بنجتن -
 . لافطألل ةببحم ناولأب ةيلطم يساركلا نوكت نأ -
  دضانملا

 . عنصلا ةنيتم نوكت -
 . ةداح ريغ اهفاوح -
 . فيظنتلا ةلهس -
 . ةتوافتم اهماجحأ نوكت نأ-
 . لافطألا ةطشنأ عونتل ارظن ةعونتم اهلاكشأ نوكت نأ -
  ففرألا

 . ةكرحتم ةيقفأو ةيدومع عطاوق نوكت نأ -
 .)مس70-68( اهتداعإو ءايشألا لوانتب لفطلل حمسي اهعافترا نوكي نأ -
 . رخآ ىلإ ناكم نم اهكيرحت ىلع دعاست تالجع اهل نوكت نأ -
 تاروبسلاو حاولألا

 . ةيبشخ -
 . ةيربو - 
 . ةيسيطانغم -
  تازيهجتلا



@hopeinmyhand                            @hopeinmyhand                           @hopeinmyhand 
 
 

@hopeinmyhand                            @hopeinmyhand                           @hopeinmyhand 
 

 .ةئفدتلاو ديربتلا ةزهجأ -
 . خبطملا ةزهجأ -
 . لاصتالا ةزهجأ -
 . ليسغلا ةزهجأ -
 . ةعومسملا ةيئرملا ضرعلا ةزهجأ -
 . ةمالسلاو نمألا ةزهجأ -
  تاماخلاو تاودألا
 .)ةطشنألا ةسرامم تاودأو ماعطلا لوانت تاودأ( :لثم ,تاودألا
 .)تابنالا داومو ,ةيئاذغلا داوملا ,ةيميداكألا تاماخلا ,ةينفلا تاماخلا( :لثم ,تاماخلا
 
 :ىلإ ةضورلا ف ةيداملا ةئيبلا ميسقت نكمي

 .فصلا :ةيلخادلا ةئيبلا •

 .ةيجراخلا ةحاسلا :ةيجراخلا ةئيبلا •

 
)ةيميلعتلا ناكرألا( ةضورلا فص لخاد ف ةيداملا ةئيبلا :ًالوأ  

 
 بيرجتلاب تامولعملاو تاراهملا لافطألا بستكي اهيفف ;لافطألا ضاير ف ةيوبرتلا ةيلمعلا زئاكر نم ةيساسأ ةزيكر ةيداملا ةئيبلا ّدعت
 ةداعسلاو حرملا هدوسي ّوج فو ,لاجملا اذه ف ةصصختم ةملعم نم فارشإب ,اًضعب مهضعب عم لعافتلاو يتاذلا ملعتلاو ,فاشتكالاو

 :تاحول سمخ دوجو لمشتو .بحلاو
 .عوبسألا مايأ ةحول -1
 .بايغلاو روضحلا ةحول -2
 .مويلا تارتف ةحول -3
 .ةدحولا نالعإ ةحول -4
 .ةيعيجشت ةحول -5
 

 ةيميلعتلا ناكرألا
 ىلا لصفلا مسقي ثحب لفطلل يتاذلا ميلعتلا ىلع زكترت اهنأ ثيح لافطألا ضاير ف ةثيدحلا ةيوبرتلا ةيلمعلا نم مهم ءزج يه
 بيترت ف ةيساسأ طورش كانهو .اهباستكا لفطلا نم بولطملا تاراهملاو تاربخلا ريفوت اهلالخ نم متي َانكر ىمست ةيواز لك اياوز
 ةبخاصلا ناكرألا نوكت ثيحب ءودهلاو ءوضلا ةيحان نم ةيميلعتلا ةيلمعلا لهست ةنيعم لماوع رفاوتت نأ بجي ثيحب ناكرألا عيزوتو
 لمعلا ربتعيو .ناكرألا نم لافطألا جورخو لوخد يناوقب مامتهالا بجي ًاضيأو .ضعب نم ةبيرق ةئداهلا ناكرألاو ضعب نم ةبيرق
 هتمه لقتو ,رحلا طاشنلاو لمعلا ف أدبي يح ريكفتلا أدبي لفطلا نأل كلذو ثيدحلا لافطألا ضايرب ةريبك ةيمهأ وذ ناكرألاب رحلا
 امم ,ةيديلقتلا لافطألا ضاير ف ثدحي ام وه اذهو ,هيلع ىلمي ام وا ,هل لاقي ام ىلع هطاشن انرصق اذإ هعادبإو هريكفت رتفيو
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 دعب ةيئادتبالا ةسردملا ف هبحاصي ةضورلاو ةملعملا نم اروفن لفطلا دنع قلخي دقو سأيلا وأ روصقلاو زجعلاب اروعش مهديل دلوي
 :يه ناكرألا لمع ف اهتاعارم بجي يتلا رومألا .كلذ
 

 .هنم جورخلاو لوخدلا دنع ثاثألاب لفطلا مادطصا مدع •

 .ةمدختسملا بعللا تاودأو تباث ثاثألا نوكي نأ •

 .ناكرألا عيمج ف ةيفاك ةءاضإلا نوكت نأ •

 .فيلاكتلا ةظهاب نوكت الو لفطلا اهفرعي يتلا ةيئيبلا تاماخلا نم ةعونصم ناكرألا نوكت نأ •

 .ةيرحب ةكرحلا ىلع لفطلا ةدعاسمل قيض ريغ عستم نكرلا ناكم نوكي نأ •

 .اهناولأو اهعوضوم ةيحان نم لافطألل ةببحم حاضيإلا لئاسوو ةببحم ناولأب نوكيو هرادج ىلع نكرلا مسا عضوي نأ •

 نكرلا يب فلآتلا متي ىتح ادج ةمهملا ءايشألا نم لفطلا ىلع هلكش ريغتي ال ىتح دحاولا ماعلا لالخ نكرلا توبث •
  .لفطلاو

 .مهرظن ىوتسم ف نوكي ناو مهجاتنإب لافطألل صصخم ناكم كانه نوكي نأ •

 نودمتعي مهنأل ةدئافلا ةدودحمو ةفلتخم تاربخب نورمي ةيميلعتلا ناكرألا اهيف رفاوتت ال ةيوبرت ةئيب ف نودوجوملا لافطألا امأ
 اهيلإ جاتحا ءاوس هسفن تقولا ف اهتاذ ةمولعملا يقلتو ءودهلاو تاصنإلا مهملعي هرودب اذهو تامولعملل ردصمك طقف ةملعملا ىلع
 .جاتحي مل مأ

 :أدبم ىلع دمتعت ناكرألا بسح ةدعملا ةيميلعتلا ةئيبلا

 رايتخال صرفلا كرتتو ,اهيدل لفطلا ومن روطتو ,عوضوملل ةيوبرتلا فادهألا بسح نكر لك دعت ةملعملاف ,ملعتلا ف رايتخالا :اًلوأ
 .اهب ملعتي يتلا ةليسولا رايتخاو ,ًالوأ هيف ملعتلا أدبي يذلا نكرلا
 .تالكشملل لح داجيإ ىلإ لصوتلا :ًايناث
 .)نواعتلاو تاهاجتالاو ميقلا( تاملعملاو لافطألا يب لصاوتلاو لاصتالا :ًاثلاث
 ةهيبش لافطألاو ةملعملا اهبعلت يتلا راودألاو ,نكسملاب يحوت ةفلتخملا ناكرألاف ,ةرسألا وجب هيبشلا يوبرتلا ةضورلا رود معدت :ًاعبار
 .ةلئاعلا دارفأ راودأب
 
 ناكرالا عاونا
 .يكاردالاو ةبتكملا :فاجو ئداه
  ينفلا :للبمو ئداه
  .يماهيإلا و , مدهلاو ءانبلا :فاجو طشن
  .ةيعيبطلا وا فاشتكال :للبمو طشن
 

 )ةبتكملا( ةعلاطملا نكر
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 .ئداه نكر وهو 4/3 نكرلا لوخدل هب حومسملا ددعلا
 اهيلع سلجي هحيرم دئاسو ريفوت ةملعملا ىلعو .اهجراخ نم وا ةدحولا عيضاوم عم قفاوتت لافطألل صصقو بتك ريفوت هيف متي
 نأو .ةبخاصلا ناكرألا نم نكر بناجب نوكي الأو ةءاضإلا هيف رفوتت ناكم ف نكرلا عضو نوكي نأ يعارت نأو ةءارقلل لافطألا
 نكرلا ف هب حومسملا لافطألل ىصقألا ددعلا .اهنم هحفصت بحي ام رايتخا لفطلا ىلع لهسي ثيحب حضاو لكشب بتكلا فصت
 :ىلع يوتحيو .)4(
 .)ةعنصم وأ ةزهاج( بتك-
 .)ةعنصم وأ ةزهاج( صصق-
 .عبصإلا سئارعو هيزافق سئارع-
 .ماقرأو فورح تاقاطب-
 : ثيح نم ةعونتم بتك :ةبتكملا نكر ف رفون

v كيتسالب ,قرو ,شامق( تاماخلا(  

v ريبك ,ريغص( مجحلا(  

v لافطأ تاعوسوم ,يعامتجا ,فاقث( ىوتحملا( 
 

 )تابعكملا( مدهلاو ءانبلا نكر
 .بخاص نكر وهو 4 نكرلا لوخدل هب حومسملا ددعلا
 عادبا ناك تابعكملا ةيمك تداز املكو ,ةفلتخم لاكشأو ماجحأب )لضفأ ةيبشخلا نكلو ةيكيتسالب وأ( ةيبشخ تابعكم ريفوت هيف متي
 ,ةريغص لزانم تامسجم ,تاراطق ,تارايس ,ةريغص ىمد :لثم تابعكملل هبحاصم تاروسسكا هيف رفويو .ءانبلا ف ربكأ لافطألا
 يعونلا اذه مدختسا نكمم ةريبك لصفلا ةحاسم تناك اذإ .خلا ..عراش ططخم لكش ىلع ةداجس .تاناويح ,ةريغص تيكوم عطق
 :ىلع يوتحيو .ميقتسم لكشب مهعضوو
 يناثلا يوتسملل ةفلتخم لاكشأو ماجحأب ةيبشخ تابعكم-
 لوألا يوتسملل ةيكيتسالب تابعكم -
 .ةدحو لك صخت ةريغص تامسجم -
 .عيجرت تاراشاو تاقاطب -
 

 ينـفلا ريبعتلا نـــكر
 ئداهلاو بخاصلا يب طسوتم نكر وهو 4/5 نكرلا لوخدل هب حومسملا ددعلا
 هيدي لسغل جورخلا لفطلا ىلع لهسيل فصلا باب بناجب هعضو نوكي نأب يعاري .لمعلا ءانثأ لفطلا نم ريبك زيكرتل جاتحي ال
 لامعأ قيلعتل ةحول نكرلا اذه بناجب نوكي نأ بجيو .اهريغو يجعلا وأ ناهدلا اهيف مدختسي يتلا لامعألا ضعب نم هءاهتنا دعب
  .ةملعملا هدعاسمب انايحأو مهسفنأب اهقيلعتب مه نوموقيو اهيلع لافطألا
 هل ينفلا ريبعتلا نكر .هل ططخملا طاشنلا بسح مويلا كلذ ف اهمادختسا بولطملا تاماخلاب نكرلا ديوزتبً ايموي ةملعملا موقت امك
 :يهو ماسقأ ةسمخ
 رح مسر-
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 نيولت مالقأ + نولم قرو +ضيبأ قرو :تاودألا
 ةعابط-
 ةعابط ناولأ + ةعابط تاودأ + قرو :تاودألا
 .جالوك-
 ةفلتخم تاماخ نم عطق + غمص + قرو :تاودألا
 .يجع-
 ةفلتخم لاكشأب تاعطق + يجع ةدارف + لاصلص ةنيجع :تاودألا
 .لماحلا ىلع ناهد-
 تارسكملا رشق نم ةئيبلا تاماخ نم جالوك + كتسالب صقم + غمص + ةيئام ناولأ + قرو + مسر ةشرف + مسر لماح :تاودألا
 خلا.. بيلحلا بلعو
 
 

يكاردإلا نكرلا  
ءودهلا ةطسوتملا ناكرألا نم نكر وهو 4/3 نكرلا لوخدل هب حومسملا ددعلا  
 بيكرتو جذامن بيترت و مضلو بيكرتو ميظنتو قباطتو لسلست نم لفطلا دنع ةيلقعلا تايلمعلا ريوطت ىلع دمتعي يذلا نكرلا وهو
 لك بناجب قاروأ ةملعملا رفوت .اهمادختسا ةقيرطو ةبعللا مجح بسح ةداجسلاو ةلواطلا ىلع باعلألا عيزوت متيو .ةصقانلا روصلا
 نوكتت ىتح كلذو ةراهملا ىلا لوصولا وأ نكمتلا ثيح نم ةبعللا ءادأ ف مهمييقت متي ىتح فصلا ف لافطألا عيمج ءامسأ اهيلع هبعل
 .كلذ دعب ةبوعص رثكأ طاشن عضو ف كلذ اهدعاسيو هل لفطلا لصو يذلا ىوتسملا نع ةحيحصو ةحضاو هروص اهيدل
 :يعون ىلع هيف باعلألاو
 
:يهو ,ةيساسألا ةيكاردإ باعلأ ً:الوأ  

 قباطت •

 فينصت •

 لسلست •

  يجاحأ •
 

 ةدناسم ةيكاردإ باعلا ً:ايناث

 بيكرتلاو كفلا •

 ريودتلاو مربلا •

 مضللا •

 قرطلا •
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 )لزنملا نكر( يماهيالا نكرلا
  .بخاص نكر وهو 5/6 نكرلا لوخدل هب حومسملا ددعلا
  :ييئزج ىلا مسقني ةداعو. اهريغو بألا وأ مألا رودك عقاولا نم ةفلتخم راودأ ةاكاحمب لفطلا هيف موقيو
 .)سولج هفرغ ,مون هفرغ ,خبطم( لزنملا ف ةيعيبطلا ةئيبلا لثمي ثاثأ ىلع يوتحي ءزج
 و. )سبالم ةلسغم ,سبالم عيب لحم ,ةطايخ لحم ,ةريفاوك ,رحب ,ةلاقب( :نوكي نأ نكمملا نمف ةدحولا بسح ريغتي بحاصم نكرو
 :ىلع يوتحي
 خبطملا-
 مونلا ةفرغ-
 ةشيعملا ةفرغ-
 )خلا ....... تاناويحلا _ سبلملا( ةدحو لك بسانت ةفلتخم ناكرأ -
 :ىلع يوتحيو )يماهيإلا بعللا وأ يرسألا شياعتلا( ليثمتلا نكر امأ
 خبطملا-
 مونلا ةفرغ-
 ةشيعملا ةفرغ-
 )خلا ,تاناويحلا ,سبلملا( ةدحو لك بسانت ةفلتخم ناكرأ -

 
 فاشتكالا نكر
 .ئداه نكر وهو 2/1 نكرلا لوخدل هب حومسملا ددعلا
 ,ةربكم تاسدع هيف رفوتت .ماع لكشب ةدحولا وأ مويلا سفن ف ةاطعملا ميهافملا بسح ريغتتو ةدحولا بسانت هطشنأ هيف عضوتو
 متيو .خلا.............. تارشح ,سمالملا قباطت ,سيطانغم ,تاقاذم وأ حئاور قباطتت طاشن ,ةيضرأ ةرك ,كمس ضوح ,رهجم
 :هيف
 تابنلا ومن ةظحالم )1

 .)ءاملاو تيزلا( لئاوسلا جازتما ةبرجت 2)
 .وفطت ةضيبلا ةبرجت )3
 
 :اهنم ركذن ةديدع تاعوضوم لوانتيو
 .ةربكملا ةسدعلاب صحفلا-
 .)فيفخ ,ليقث :موهفم( نزولاو ليكلا-
 .)ليلق ,ريثك :موهفم( بكسلاو بصلا-
 .)ريصق ليوط :موهفم( لاوطألا سايق-
 .)بذجني الو ,بذجني :موهفم( سيطانغملا-
 .)قرغيو ,اوفطي :موهفم( ءاملا-
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  ,)ةهيرك ةحئار ,ةيكز ةحئار :موهفم مشلا( , )ولح ,ضماح :موهفم قوذتلا( , )نشخ ,معان :موهفم سمللا( سمخلا ساوحلا-
 .)ةيساسأ ناولأ :موهفم رظنلا( ,)تاناويحلا تاوصأ :موهفم عمسلا(
 
 

 )طيطختلا( ةباتكلاو ةءارقلا نكر
 .ئداه نكر وهو   2/1 نكرلا لوخدل هب حومسملا ددعلا
 ملق ,ةباتكلل ضيبأ قرو هيف رفويو دادعألاو فرحألا ضعب ةباتكو ةطيسبلا تاملكلاو فرحألا ضعب هءارق صخت تاطاشن ريفوت متي
 :اهنم ركذن ةفلتخم ةطشنأ ىلع يوتحيو .ةعونم تاملكو روص ,روشبطلا وا ملقلاب ةباتكلل ريغص حول ,رتسامولف

 .)ةروبسلا ىلع ةباتكلا ملق + ةيسيطانغم ةروبس :تاودألا( حوللا ىلع طيطختلا -
 .)فوجم مقر وأ فرحل ةليسو + ءاضيب قاروأ :تاودألا( ةغرفملا ماقرألاو فورحلا طيطخت -
 + ايرارح ةفلغم طقنم جرعتم طخل لمع ةقرو :تاودألا( ةميقتسملاو اهنم ةجرعتملا طوطخلا لاكشأو ةيسدنهلا لاكشألا طيطخت -
 .)ةروبس ملق
 

 :ناكرألا عاونأ
 :ةئداه ناكرألا

 فاشتكالا نكر •

 طيطختلا نكر •

 ةبتكملا نكر •
 :ةبخاصلا ناكرألا

 ينفلا نكر •

 بيكرتلاو كفلا نكر •

 تابعكملا •

 يرسألا شياعتلا نكر •

 
 :لصفلا لخاد ناكرألا بيترت
  .هايملا ةرود وأ بابلا نم برقلاب نوكي نأ ذبحيف ينفلا نكرل ةبسنلاب امأ .اذكهو بخاص نكر بناج ىلإ ئداه نكر نوكي

 
 :بيترتلاب ةيميلعتلا ناكرألا

 ةعلاطملا نكر .1
 مدهلاو ءانبلا نكر .2
 ينفلا نكر .3
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 ةيكاردإلا باعلألا نكر .4
 يرسألا شياعتلا نكر .5
 فاشتكالا نكر .6
 طيطختلا نكر .7

 

 :ةيميلعتلا ناكرألا تافصاوم

 .مدهلاو ءانبلاو ةعلاطملا :لثم ةنسلا رادم ىلع ةتباثلا ناكرألا •

 .يرسألا شياعتلا :لثم ىرخأو ةرتف يب ةكرحتملا ناكرألا •

 .فاشتكالاو ثحبلا :لثم رارمتساب ةريغتملا ناكرألا •

 .ةعلاطملا :لثم ةئداهلا ناكرألا •

 .لمرلاو ءاملا نكر :لثم ةيفاضإلا ناكرألا •

 .مدهلاو ءانبلا نكر :لثم ةبخاصلا ناكرألا •

 .ةعلاطملا نكرو فاشتكالاو ثحبلا نكر :لثم ةيدرفلا ناكرألا •

 .يرسألا شياعتلا نكر :لثم ةيعامجلا ناكرألا •
 
 )ةيجراخلا ةحاسلا( ةضورلا فص جراخ ةيداملا ةئيبلا :ًايناث
 
 امب ,ةيئامنلا مهتاجاحو لافطألا تابغر ةيبلت ف مهست ذإ ;ةيلخادلا ةيفصلا ةئيبلا نع ةيمهأ لقت ال ةيمهأ ةيجراخلا ةحاسلل نإ
 ةحاسلا نوكت نأ لضفيو .ةضورلا لافطأل يمويلا جمانربلل ةيوبرتلا فادهألا قيقحت ىلإ ًةفاضإ ,مهروطتو مهومن ىلع سكعني
 كلذكو ,مهتاجاحو ةيئامنلا لافطألا تابغر يبلت ةقيرطب ةمسقمو ,تاهجلا عيمج نم ةيئرم نوكت نأو ,ليطتسم لكش ىلع ةيجراخلا
 بعلل ةصصخملا ةيلاخلا ةحاسملا كانهو ,ةتباثلا ةزهجألاو باعلألا ىلع يوتحت يتلا ةللظملا ةيلمرلا ةحاسملا كانهف .جمانربلا فادهأ
 ىلع ةّمج دئاوف اهل يتلا ةيبعشلا باعلألا ليعفت نكميو ,تاملعملاو لافطألا نم لكل ةعتممو ةلعاف ةقيرطب اهفيظوت نكمي يتلا ,ّرحلا
 ةرمق"و ,"لبحلا طن"و ,"ةضمغم ةدرو ةحتفم ةدرو"و ,"ىليل اي ىليل"و "سكإلا" ةلجحلاو ,لبحلا ّدش ةبعل :الثم ,مهروطتو لافطألا ومن
 ... "ةيقاط قاط قاط"و "ف تطحو ةرئاطلا تراط"و "راجح عبسلا"و "موجن سمش ةربش
 
 ةيجراخلا ةحاسلا ف ةماعلا ةمالسلا
 نم اهريغ وأ ةراجحلا وأ تارشحلا ضعب دوجو نم اًفوخ ;بعلل لافطألا جورخ لبق ةيجراخلا ةحاسلا دقفتت نأ ةضورلا ةملعم ىلع
 دنعو ,حايرلا عم رياطتلاو رثانتلا نم هعنمل ءاملا نم ليلقلاب لمرلا شرب موقت نأ ةملعملا نكميو ,مهيذؤت دق يتلا ةنمآلا ريغ داوملا
 بناجب اهب ظافتحالاو ,اهل ةصصخملا نكامألا ف اهعضوو ,لمرلا تاودأ فيظنت ىلع لافطألا تابردتملا عجشت بعللا نم ءاهتنالا

 ةمالس ددهت دق راطخأ يأ ةظحالمل ;رارمتساب ةيجراخلا ةحاسلا ف ةدوجوملا باعلألاو تادعملا دقفت ةملعملا ىلعو .ةضورلا فص
 باعلألا تابثو ,ديدحلا أدصو ,بشخلا رّشقتو ,ةداحلا فاوحلاو ,ةيندعملاو ةيبشخلا تاءوتنلاو ,ةفوشكملا يغاربلا :الثم ,لافطألا
 .اهتناتمو
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 تقولا ميظنت :ًاثلاث

 .لافطألا تقو ميظنتل ةدحاو ةقيرط دجوت ال •

 .فارصنالل دادعتسالا تقوو ,ةصقلا تقو ,ةفيفخلا ةبجولا تقو ,لابقتسالا تقو :ةتباثلا تاقوالا ضعب كانه •

 .ةضورلا ةفسلفو مهروما ءايلواو لافطالا تاجايتحاو ةيميلعتلا فادهالا بسح ةضورلاب تقولا ميظنت فلتخي •

  .لصاوف نود لماكتملا مويلا ماظن •

  .اهيلع لافطالا عيزوت ةقيرطو ةطشنالا فالتخال ةضورلا ف موي فصو بعصلا نم •

 
 
 ةيرشبلاو ةيداملا تاناكمإلا ميظنت :ًاعبار
 .ةزهجألا هيمجو ةبتكملا ,ءاضفلا ضرألاو قئادحلاو تاحاسلا لثم قفارملا عيمج :ةيداملا
  .عمتجملا تائف ىلع حاتفنالاو ,ةبتكملا ةنيمأ ,ةيذغتلا ةفرشم ,ةضرمم ,عرازملا لثم ةضورلا ف نيرخآلا يلماعلا :ةيرشبلا
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 كتفرعم يربتخا 
 
 ةلبقملا ةيرمعلا لحارملا ف ةباتكلا هسرامل ًاديهمت نكرلا اذه ربتعي
 

 كاردالا نكر .1
 ةعلاطملا نكر .2
 طيطختلا نكر .3
 نونفلا نكر .4

 
 ةرتف جراخلاب بعللا ةرتف يلي
 

 ةبخاص .1
 ةئداه .2
 ًادج ةئداه .3
 قبس امم ءيش ال .4

 
 
 راودأل مهئادأ لالخ نم ةفلتخم ةيعامتجا هغبص تاذ ًاراودأ اوبعليل لافطألا نم ديدعلا ىلإ جاتحت يتلاو ةيعامجلا ناكرألا نم وه
 وه نكرلا اذه .ةددعتم
 

                          مدهلاو ءانبلا نكر .1
 فاشتكالاو ثحبلا نكر .2
 يرسألا شياعتلا نكر .3
 ينفلا ريبعتلا نكر .4

 
 عم فيكتلل لباق هلعجي امم فصلا فرغ لخاد ثاثألا بيترتلو ةضورلا ىنبملا لاعفلا ميمصتلل ةيحاتفملا ةملكلا يه ربتعت
 يه ةملكلا هذه ... ةمزاللا ةحاسملل صيلقتو ديدمت نم اهتابلطتمو ةطشنألا
 

 ةنورملا .1
 ةيئامنلا .2
                   )ب( و )أ( ف ركذ ام .3
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 ركذ امم ءيش ال .4
 
 وه .فصلا ةفرغ لخاد ةيميلعتلا ناكرألا ميظنت ف ةرثؤملا لماوعلا مهأ دحأ
 

                     ةرسألا لخد ىوتسم عافترا .1
 فصلا ةفرغ ف ةرفوتملا ةحاسملا .2
                         ةيمسجلا لافطألا صئاصخ .3
 ركذ امم ءيش ال .4

 
 
 صئاصخلا ةددعتم ةيكاردإ تايلمعب مايقلل لفطلا بيردت ىلع ًاريبك ًاريثأت نارثؤت ًايوبرت يتمهم يتيلمع مساب نكرلا اذه يمس
 وه نكرلا اذه مجحلاو سايقلاك ةيعونلاو ةبوعصلاو
 

                          فاشتكالاو ثحبلا نكر .1
 مدهلاو ءانبلا نكر .2
                        ةيكاردإلا لامعألا نكر .3
 ءارشلاو عيبلا نكر .4

 
 يلي ام ةيكاردإلا لامعألا نكر تاودأو داوم مهأ نم
 

 بيكرتلا باعلأ .1
 ناولألاو ماجحألا ةفلتخم قاروأ .2
                                  لزنملا فيظنت تاودأ .3
 ةيملع بتكو صصق .4
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 كولسلا هيجوت :عبارلا مسقلا
 لافطألا كولس هيجوت ف ةعئاش بيلاسا
 كولسلا هيجوت ةيلمع ف ةرثؤملا لماوعلا

 كولسلا هيجوت ئدابم
 لوبقملا ريغلا يمويلا كولسلا ةجلاعمل تايجيتارتسا

 اهجالع ةيفيكو ةيكولسلا تالكشملا ضعبل جذامن
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 .لمع وأ لعف وأ لوق نم يحلا نئاكلا نع ردصي ام لك وه كولسلا - وه كولسلا
 
 ةديدج كولس طامنأ هباسكإو ةلوبقم ريغلا كولسلا طامنأ ليدعت ىلع لفطلا ةدعاسم ىلإ فدهت ةيوبرت ةيلمع وه كولسلا هيجوت
 يتاذلا طبضلا ردصم ومن ىلع هتدعاسمل ةيرمعلا هصئاصخ قفو ةلوبقملا ةيكولسلا لئادبلا نم ةعومجم حرط لالخ نم
 
 لافطألا دنع كولسلا تاكرحمو عفاود
 .خلإ .......نامألا نع ثحبلاو شطعلاو عوجلا /لثم -:ةيلوألا ةيساسألا تاجاحلا- 1
 .مههابتنا تفلو مهعم لصاوتلاو نيرخآلا ةكراشم بح -:يعامتجالا ءامتنالا- 2
 ثدحي و فاشتكالا و بيرجتلاو لوضفلا لفطلا ىدل قلخي لوهجملا فاشتكا -:لوضفلاو عالطتسالا بح- 3
 .باعلألاو تاكلتمملا فالتإ كلذ ببسب
 انايحأ ثدحي هببسبو هسراميو هنع ثحبي نأ دبلاف لفطلل ومنلا تابلطتم نم -:بعللا- 4
 .كولسلا هيجوت ف رود بعلت ةودقلا -:نيرخآلا ةاكاحملاو ديلقتلا- 5
 .ةبعص ةيعامتجا فورظ ف شيعلاو نامرحلاو ةوسقلا اهنمو لفطلا اهل ضرعتي يتلا -:ةيسفنلا طوغضلا- 6
 .كولسلاب بارطضا نع ةرابع يهو ةعيبط ريغ لاعفأ دودر لفطلا دنع لكشت
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 :لالخ نم اهيف بوغرم ريغلاو ةدوجوملا تايكولسلا وأ ةيكولسلا لكاشملا ةرادا ةيجيتارتسا
 

v ةقئال ريغلاو اهيف بوغرم ريغلا تايكولسلا نم دحلا 

v ةيباجيإلا ةيعامتجالا تايكولسلا ميلعتو زيزعت 
 
  :ببسب نوكي ةيكولسلا لكاشملا روهظ

 .ةفلتخم ةئيب نم فصلا ىلإ يتأي لفط لك •

 .تاراهملاو ,ةفرعملاو ,تايكولسلاو ,تاداعلا نم ةعومجمب ادوزم يتأي لفط لك •

 .مهنم عقوتملا نوفرعي ال ضايرلا ىلإ ننوتأي نيذلا لافطألا مظعم •

 .ىرخأ ةيكولس لكاشمل مهضرعت لامتحا نم ديزي امم ,ةقباس لكاشمب ,ضايرلا ىلا ننوتأي لافطالا ضعب •
 
 ?لافطألا ضاير رود وه ام

v تاطاشنلاو ماظنلا ,ةضورلا ةئيب عم فيكتلا ىلع لفطلا ةدعاسم. 

v  يعامج لكشب وأ يدرف لكشب ةضورلا ىلا ننوتأي نيذلا لافطألا تاجايتحا باعيتسا. 

v لافطألا ضاير ةبرجتب عتمتسي ىتح ,ايعامتجا هتاقالع ريوطتلو ,هتفرعمو هتاراهمو هءادأ ريوطتل لفطلا معد.   
 
   لافطألا كولس هيجوت ف ةعئاش بيلاسأ
                                                                                        باقعلا   / ًالوأ

  توصلا عفر – متش برض يونعم وأ يدام ءاذيإ نم حوارتي •

  . هجولا تاريبعت ف ةوسق – ةدشب كسم – زه  عّنقم باقعلا نوكي دقو •

  كلذ نم لفطلا لعف ةدر

  . ةنهملاو ةلذلاب روعشلا •

    . درمتلا وأ زجعلاب روعشلا •
  هتايبلس

  . لوبقم ىلإ ضوفرملا كولسلا ليوحتل هيجوتلا قرطو يبلسلا كولسلا بابسأ ةفرعم نود الئاح فقي •

  . افوخ هنم برهتلا لفطلا فده نوكيف فده ىلإ باقعلا لوحتي •

  . هسفن نع ريبعتلاو ريكفتلل ةصرفلا لفطلا يطعي ال •

  ) يلخادلا طابضنالا ( ةيلوؤسملا ىلع بردتي ال •
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  . هريغ ةدايقو هسفن ةدايق عيطتسي ال وهو ربكيو اهحيحصتو هؤاطخأ ةيلوؤسم لمحتي ال •

  . ةرمتسم برح حبصتف مارتحالاو ةدوملاب فصتت يتلا ةملعملا عم ةقالعلا ىلع رثؤي •

            ) فينع ساسحإلا دقاف لفط وأ – رغاص ليلذ لفط ( ةليصحلا حبصتف ءاذيإلاو فنعلل لاثم ةودقلا ةملعملا نوك •

 
  باوثلا  / ًايناث
                                                                                    :نوكي دق  

 . تنسحأ – زاتمم حيدم تاملك •

  ) لوألا – دحاو نسحأ ( هريغ عم هتنراقم •

 ايادهو تآفاكم •
  راركتلا نم ةدم دعب لفطلا لعف در

 . لمعلا وأ عوضوملاب لفطلا مامتها لقي •

 . لمعلا ةلوازم ف مهئاقب ةدم رصقت •

  . لمعلا ف ةداعسلاو ةعتملا لفطلا دقفي •
  هتايبلس

  . يجراخلا لكشلا ىلإ بولسألاو ءادألاب مامتهالا تلوحو مهنم ةعبانلا ةيلخادلا زفاوحلا عاضأ ةملعملا لخدت •

  . ةيجراخ زفاوح لب ةياغ كولسلا وأ لمعلا ىلع مكحلا مادختساو زئاوجلا ربتعت ال •

  . هئاقتا لجأ نم هسفن لمعلاب ريكفتلا نع لفطلا دعبت ةيجراخلا زفاوحلا هذه ةرثك •

 .تآفاكملا لين وحن لفطلا دهج زيكرت لوحت •

   . ةملعملا ءاضر رظتني وهف اهيف رثعتيو هسفن ىلع دمتعي ال لفطلا لعجت •
 
 
 زيزعتلا / ًاثلاث
 
 راركت ىلإ يدؤيو يبرملا هب موقي ام وه و ,هتربخ ىوتسم ىلع ةديدج ةراهم يأ ملعنل لفطلا عيجشتو بذج حاتفم وه زيزعتلا ربتعي
 .لفطلا ىدل بوغرملا كولسلا
 
 زيزعتلا دئاوف

 .لفطلا ىدل ةيعفادلا ةراثتسا •

 .ةطشنألا ف لفطلا ةكراشم ةدايز •

 .بوغرملا كولسلا راركت •

 .هسفنب لفطلا ةقثو تاذلا ريدقت ةدايز •
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 زيزعتلا عاونأ

v ملعتلا ةيادب ف راغصلا يملعتملل اهمادختسا لضفت و ةبوغرملا ةباجتسالاب ماق املك لفطلل ةئفاكم يدقت وه رمتسملا زيزعتلا 

v ىرخأ و ةرتف يب ززعملا يدقت وه عطقتملا زيزعتلا 

v ضاير و ةركبملا ةلوفطلا ةلحرم ف لافطألا عم لضفت و ايبسن ةريصق ةرتف دعب ةئفاكملا يدقت وه بيرقلا ىدملا ىلع زيزعتلاب 
 .ريخألا ءاقللا ف مويلا ةياهن وأ ةرشابم ةقلحلا ءانثأ ةحيحص ةباجإ ةباجا اوباجأ نم ىلع ءانثلا لاثم .لافطألا

v وأ ةطسوتملا ةلوفطلا ةلحرم ف يملعتملا عم لضفت و ايبسن ةليوط ةرتف دعب ةئفاكملا يدقت وه ديعبلا ىدملا ىلع زيزعتلا 
 .ةنسلا ةياهن ف يقوفتملا يركت لاثم. ةرخأتملا

 
 :يعون تاززعملا نأ فولفاب ىريو
 ةعطقب ةملعملا هتأفاكف مالسلا ىقلأ و لصفلا لفط لوخد :لثم ةباجتسالا رركي ىتح لفطلل بوغرم ءيش يدقت : يباجيإلا ززعملا
 .)يباجيإ ززعم ربتعت كيكلا ةعطق ( كيك
 
 مهئاطعا نع ةملعملا تعنتما لافطالا بدأل ةجيتن لثم ةبوغرملا ةباجتسالا رركي ىتح لفطلا قياضي ءيش داعبا : يبلسلا ززعملا
 .)يبلس ززعم ربتعي يلزنم بجاو مهئاطعا نع ةملعملا عانتما ( يلزنم بجاو
 
 
 زيزعتلا قرط
 : يظفل زيزعت
 مالس اي , تنسحأ , زاتمم : ةيعيجشتلا ظافلألا ىلإ ةفاضإلاب , هلمع ةقيرط فصوو , ديجلا لفطلا كولسل فصو
 : يدسج زيزعت
 لمعلا ضرع , ةقلحلا ةيادب ف فوقولا , قيفصتلا
 : يدام زيزعت
 كيكلا , تانولابلا , باعلألا , ايادهلا
 : يزمر زيزعت
 اهعيمجتب لفطلا موقيو تاقصلم , روص

 
 اهتاعارم بجي رومأ

 

v تاززعملا يدقت ف عونتلا. 

v لفطلل ببحم ززعملا نوكي نأ. 

v لافطألا يب لدعلا ةلواحم. 

v زيزعتلا ةحول ف ىتح ادج مهم يدرفلا زيزعتلا. 
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v دونب عضوو لفطلا عم ةيقافتالا ةباتكو اهيلع ززعي فوس يتلا يناوقلاو ةيقافتالا نع حضاو توصب لفطلا عم ثيدحلا 
 .زيزعتلا

v يباجيإلا كولسلا لمعل سمحتي ىتح لفطلا سفن ف عقو اهلو ةيوق نوكت نأ بجي ةأفاكملا. 
 
 
 : ىلع يوتحت نأ بجي زيزعتلا ةحول
 

v ةروصم وأ ةبوتكم يناوقلاو ةحوللا عوضوم. 

v ةأفاكملا ىلإ لصيل لفطلا اهعمجي يتلا زومرلا يهو ةيزمرلا تاززعملا. 

v ةيده ةروص ( ةيزمر وأ ةبوتكم ةيونعملا وأ ةيداملا ةأفاكملا(. 

v ةأفاكملا ىلع لصحي ىتح هعمج بولطملا ددعلا. 

v لافطأ ةرشعل نوكت فوس ةحوللا. 

v ددحم ريغ مجحلا. 

v ةينورتكلإ وأ مسجم وأ ةحول. 
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  ةملعمك كرودب ةصاخلا تاسرامملاو كولسلا هيجوت ةيلمع ف ةرثؤملا لماوعلا ضعب
 

 
 لماوعلا

 
 ةملعملا رود

 ضعبب مايقلا يضتقت يتلاو اهصئاصخ ةيرمع ةلحرم لكلف كلافطأ صئاصخ نع ًاديج يئارقإ ةيئامنلا صئاصخلا
 ,ةعاقلا ف ءودهلاب مازتلالا مدعو ةكرحلا يريثك كلافطأ نم يناعت دق ًالثمف .ةيكولسلا طامنألا
 .ثحبلاو ةكرحلل مهتجاح نم عبني لوبقم ريغلا يكولسلا طمنلا اذه نأ نيدجتس

 بوغرم ريغ ًاكولس نوثدحي مهلعجي مئاد دييقت نود ةيرحب ةكرحلا كلافطأل حيتت ةيفص ةئيب يمظن v ةيفصلا ةئيبلا
 .ءايشألا فذق وأ ناودعلاك

v لافطألا رعشي ثيحب( كلافطأل اهيمدقت يتلا باعلألاو ةطشنألا ف ةمالسلاو نمألا لماوع يرفو 
 )كبناج نم ةمئادلا ةعباتملا ىلإ ةجاحلا نود لمعلاو تاودألا لوانت ىلع مهتردقب

v لافطألا دي لوانتم ف يرث لكشب اهيرفوو تاودألاو تاماخلا يبتر. 

 , ةيلخاد, ةهجوم , ةرح , ةبخاص , ةئداه( ةطشنألا نم ةعونتم ةعومجمب يمويلا كجمانرب يدوز v يمويلا جمانربلا
 مسرلا بحي دمحم ًالثمف ( هعتمي ام دجي نأ لفط لكل حمستلو ةيدرفلا قورفلا يعارتل ) ةيجراخ
 دجي مل ول اذام يركفت نأ كيلع ) يقيسوملا عامسب عتمتست ايلادو , تابعكملاب بعللا بحي فسويو ,
 ?ةعاقلا ماظنب مزتليس له ? اًلاعف نوكيس له كجمانرب ف هعتمي ءيش دمحم

v رارقلا ذاختإ ىلع لافطألا داتعي ثيحب تارايتخالاب لافطألل حمسي ًانرم كجمانرب يلعجإ 
  مهسفنأب

 ملعتلا زكارم - ةيكرح باعلأ – ةقلحلا( يمويلا كجمانرب تارقف :ـب قلعتي اميف تابثلا ىلع صرحا تابثلا

 ريغ ًاكولس لافطألا ضعبل ثدحي دق :لافطألا عم كلماعت .) ريخألا ءاقللا –  ةبجولا -)ناكرألا(

 .) نيرخآ كزييمتل ةريغلاب مهروعش ةجيتن هابتنالا بذج درجمل لوبقم

 :ةثالثلا هرصانعب لاعفلا لصاوتلا ىلع صرحا  لاعفلا لصاوتلا

v مامتهاو بحب معادلا تاصنإلا. 

v ًاعم بعللاو لمعلا ف ةبغرلاو ةفرعملا وحن لافطألا ةبغر ةيمنتل )تالؤاستلا حرط ةقيرطب( ثيدحلا  

v ًامئاد ( ـب  ةرابعلا هذه لدبتسا ) مويلا ءيس تنأ يفطصم( كلفطل يلوقت نأ نم ًالدبف ءانبلا دقنلا 
 .)ًاديج نكي مل مويلا ككولس نكلو اهب فرصتت يتلا ةقيرطلا ينبجعت

v لوق كنكمي ) ةعاقلاب يضكرت ال ىنم( كلوق نم اًلدبف ةيباجيإ ةغيصب تاميلعتلا مدختسا 
 .)ءودهب يشمأ ىنم يتبيبح(

v لفطلا اهنم ملعتي ةودق ةملعملا :ةودقلا بولسأ.  

v لفطلا تاذ زيزعت ) عيجشتلا ( لاعفلا حيدملا.  

 امع ريبعتلا ىلع لافطألا ِعجش , .كلافطأ وحن كرعاشم نع ريبعتلل ةيباجيإ تارابع ِمدختسا رعاشملا نع حاصفإلا
 .نوئطخي امدنع مهلخادب
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 كولسلا هيجوت ئدابم
 ةطيسب ةغلِ مدختسا 
 .ةلوهسب اهومهفي ةغل ِمدختسا لافطألا عم حاجنب يلصاوتت يكل ,ةيمهألا ف ةياغ ةلهسو ةطيسب ةغل كمادختسا نإ

 ئداه توصبِ ثدحت
 يدوت امنيح( اًلثم ئراوطلا تالاحل عفترملا توصلابِ ظفتحاو ,لافطألا عم كلماعتل يساسألا روحملا نوكت نأ يغبني ةئداهلا ةمغنلا
 .)ام فقومل كلافطأ هابتنا بذج
 كولسلل كهيجوت ف ةيباجيإِ نوك 
 لاثم ًايباجيإ بلطلا نوكي امنيح ةحارلاب نورعشي لافطألاف ,هلعف بجي ال ام سيلو هولعفي نأ مهيلع ام ىلإ كلافطأ يهجوت نأ كيلع
 مدختسي بعللا نم عونلا اذه نأ لافطألا ركذيس اذه نإ " ةدضنملا ىلع ةبعللا عض " يلوق ,ضرألا ىلع ةبعللا عضت ال " يلوقت ال(
 ." ضرألا نمً َالدب ةدضنملا ىلع
 رماوأ ال تارايتخا يمدق 
 لوانت تقو يحي امنيح ًالثمف , يعم ءيش لعفل رماوألا ىلإ نوئجليف لافطألا عم لماعتلا ف ةربخلا نهصقنت دق تاملعملا ضعب نإ
 تطعأ ةملعملا انه )يلافطأ اي ماعطلا لوانتل باهذلا نوديرت له( يلوق " لكأي يك هماعط رضحي لكلا " يلوقت نأ نم ًالدب ةبجولا
 هذه فو , رايتخالا ةصرف مهل حاتت امنيح مهتارايتخا نوطعي لافطألاو , ال لوقيس لكألاب متهم ريغلا لفطلاف ًارمأ سيلو ًارايخ
 .)نآلا مكماعط لوانت نوديرتأ ءاذغلا لوانتل باهذلا تقو ناح ( لضفألا هيجوتلا نوكي ةلاحلا
 نواعتلاو ةيلالقتسالا ىلع كلافطأ يعجش 
 يعجش .ةيلالقتسالا ملعتلً َاصرف كلافطأل يحيتت فوس ةقيرطلا هذهبو ,اهنوجاتحي يتلا ةدعاسملا نم ةيمك لقأ لافطألا يطعأ
 يركذتو .اهماظن ىلع ةظفاحملاو ةعاقلا فيظنت ةيلوئسم ف ةكراشملا ىلع مهيعجش ,مهماعط نولوانتيو مهسبالم اودتري نأ كلافطأ
 نأ ىلع يصرحأ اذل مهمعطيو مهتايجاح عمجي غلاب صخش مهيدلف نيرخآلا ىلع نيدمتعم مهو ةضورلل نوتأي لافطألا مظعم نأ
 .ضعبلا مهضعب عم لمعلا ىلع مهيدعاسو ,مهكولس اوريغي يك ةيلالقتسالا ىلع مهيعجشت
 ةمزاح ينوك 
 ةريثك بلاطم مهيدل لافطألا ضعب نأ يركذتو نزتم يداه توصب ثدحتلا ىلعِ صرحا ,لافطألا كولس هيجوتب يموقت امدنع
 فقاوملا هذه لثم ةهجاومل مزحب فقوملا ةهجاوم ِكيلعف نوكبيو نوروثي فوس ماهملا ضعبب مايقلا اوعيطتسي نل مهنأ مهل يلوقت امدنعو
 اهب مازتلالا ةاعارم عم اهدادعإو اهعضو ف ةكراشملاب لافطألا ماق يتلا تايقافتالاو دعاوقلا قيبطت ف مزحلا ىلع ِصرحا .ةئراطلا
 ةيئدبم ةروص نيوكت ىلع كلافطأ يدعاست ثيح ,لافطألا عيمج عم ةمزاحِ تنأف تاءانثتسالا مدع ىلعِ صرحا .دحاو موي ف ًاعيمج
 لك نم كلذ يبلطت نأ كيلع يغبنيف ضرألا ىلع ةرثعبملا بعللا عمجو ناكملا فيظنتب موقي نأ لفط نم يتبلط اذإ " لاثم لدعلا نع
 .كلذ لعفبً َايوس اوموقي نأو ,لافطألا
 
 رييغتلا ثودحل ًايفاك ًاتقو يطعأ 
 زكرمب لمعلل ةددحملا ةدملا ءاهتنا دعب( لاثم ًايفاك ًاتقو مهحنم ىلع يصرحأف ,مهتطشنأ رييغتل ًايفاك ًاتقو نوجاتحي لافطألا نإ
 مهل حمسيس تقولاف ,ةحيحصلا اهنكامأ ف اهعضوو تاودألا ميظنتو مهشرف لسغو مهليارم علخل ةصرف لافطألا يطعأ ,نونفلا
 .)ديدج طاشن ف لمعلل مهسفنأ دادعإب
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  رابتعالا ف كلافطأ رعاشم يعض
 اهنع اوربعيو مهرعاشم اومهفتيل ًاصرف نيرفوت امدنع كلذ قيقحت ف يحجنتسو سيساحألاو رعاشملا مارتحا ىلع كلافطأ يدوع
 .ةريغص تاعومجم ف كلذ متي دقو هسحي اميف ةدح ىلع لفط لك ةشقانمو
 ًايرورض لخدتلا نوكي امنيح يلخدت 

v ةبسانملا تاقوألا ف لخدتلا ىلع كتردق وه( ةملعمك كلمع ف حاجنلا ىلع كدعاست يتلا لماوعلا دحأ نإ(. 

v مهسفنأ ىلع دامتعالا كلافطأ يملع. 

v طاشنلا ءادأ ةقيرط مهل يحضوت وأ ةمولعمب مهيدمت نأك ةدعاسم ىلإ نوجاتحي امنيح طقف يلخدت. 

v كتظحالم ءانثأ ثدحت دق رطاخم نم لافطألل ةرذحملاو ةهجوملا تاملكلا ضعب مادختسا كنم جاتحي لخدتلا نأ يركذت 
 .ةدعاسملاب هدادمإو رطخلا ردصم نع هداعبإ وأ بعللا هاجتا رييغتب يلخدتت نأ نم دبالف

v ف ةعاقلا جراخ بعلل ةليقث سبالم ءادترا ةرورضب مهيركذت نأك لافطألا ةحص ىلع ةظفاحملل يلخدتت نأ نكمملا نم 
 .خلا لاعسلا دنع مههاوفأ قوف مهيديأ اوعضي نأ لافطألا ىلع ,ءاتشلا لصف
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لفطلا كولسل لاعفلا هيجوتلل قئارطو بيلاسأ  
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ملعتلاو ومنلا ىف لافطألا ةدعاسم  

  نواعتلا ملعت ىلع لفطلا ةدعاسم       
 "?كتليمز هب سحت اميف كيأر ام" : هل ىلوقت نأ كنكمي الثم .رخآلا صخشلا رظن ةهجو نم ةلكشملا ةيؤر ىلع لفطلا يدعاس- 
 . كسفن ىف  الإ ركفت ال كنإ .ىنانأ تنأ" : هل ىلوقت نأ نم الدب

 ضفخت لواح ,: هل ىلوق "ىلاع كتوص كل لوقأ ةرم مك" هل ىلوقت نم ًالدب : الثم ةطسبم تامولعم يدقتب لفطلا يدعاس -

  ."ىنذأ ملؤي اذهو .ًادج ىلاع هنأل كتوص"
  "لعفأ ام لعفإ و هلعفأ ام ىلإ رظنأ     "

 توصب مهيقوفت نأ ىلواحت و ىلاع توصب نوملكتي وأ نوخرصي كلافطأ ناك اذإ .مهلوح سانلا نم ملعتلاب و رظنلاب لافطألا موقي

 بترتي فوس ام بقاوعب مهيربخأ و : هنوسحي امب ىسحت كنأ مهل ىحضوأو .ةئداه ىقبت نأ ىلواح ,كلذ نم الدب  ,مهتوص نم ىلعأ

 .مهكولس هيلع
  ًالقتسم نوكي نأ ىلع لفطلا ىدعاس     

 لثمألا قيرطلا وهو مهصخي رمأل رارق ذاختإ وأ ئش رايتخإب مايقلاو .تقولا لك ةديدج ءايشأ رابتخإب مهومن ءانثأ لافطألا موقي 

 ديرت له" ,الثم .امهالك ىلع تنأ ىقفاوت ,لفطلل نيرايخ ضرع نكمي امك .ةايحلا ىف ةمهم ةراهم يه و لالقتسإلا اوملعتي ىكل
  "?ىرخأ ةبعلب اهريغأ  ةبعللا هذه ىف ًادحأ كراشت نأ
 مدختسي امك هتالاعفنإ نع ريبعتلا ف لفطلا دعاسي بعللاف , يجالعلا بعللاب فرعي ام كولسلا هيجوت ف ةلاعفلا قرطلا نم و 
 نكمي ,لفطلل ةيمويلا ةايحلا ف عابشإلا اهل ققحتي ال يتلا تابغرلا و تاجاحلا نم ريثكلا و رتوتلا و قلقلل جرخمك يلايخلا بعللا
 و بعللا طاشنب همايق ءانثأ لفطلاف ( .ةفلتخملا فقاوملا ف لفطلا اهرذحي يتلا تاطابحإلا لقت يلاتلاب و بعللا ف ًاعابشإ ىقلت نأ
 ) ةبعللا ىلإ هلخاد نم اهجارخإ و ةيبلسلا هتاهاجتإ و هفواخم و ةيناودعلا هتاعزن و ةتوبكملا هتابغر غيرفتب  موقي هراودأ عم هدحوت
 :يلي ام يجالعلا بعللا دئاوف نمو
   ـ حاجنلاو سفنلاب ةقثلا ةيمنت ـ  تالكشملا لح ـ يعامتجإلا لعافتلا  ـ ملعتلا ـ فواخملا ذبن ـ سيفنتلا ـ  ةشياعملا ةداعإ  ـ  لصاوتلا
 روعشلا هيعو نع ريبعتلاب لفطلل حامسلا ـ ةيضرملا فواخملا جالع ف بعللا مادختسإ ـ ةيرحب ريبعتلل ةصرف بنذلا رعاشم ءالعإ
 جضنلا ىوتسم ىلإ  تاراهملاب لفطلا لوصو ةيناكمإ  ـ روعشاللاو
  : لمشي بعللاب جالعلا
 . مسرلا  ـ ىحرسملا نفلا  ـ  ىلآلا بساحلا ـ ةباتكلا  ـ رعشلا  ـ  لمرلا باعلأ   ـ ةكرحتملا ىمدلاو سئارعلا باعلأ 
 لافطألا ىدل نيولتلا دئاوف
 ـ لفطلا لقعريوطت ـ طيطختلا تايجيتارتسإ هميلعت ـ ةركبم نس نم قيسنتلا هميلعت ـ لفطلا بهاوم جارختسإ ـ لفطلا ريكفت ةيمنت
 ىدل ةهيدبلا ةعرس ةيمنت ـ ريكفتلا ىلع لفطلا ديوعت ـ لافطألا ىدل ظفحلا ةبهوم ةيمنت ـ  لقعلا ءازجأ عيمجل لفطلا مادختسإ
 ئش لكل نأ لفطلا ميلعت ـ ملعتلا ىلع هديوعتو لفطلا دنع عالطإلا بح ةيمنت ـ ةيجراخلا تاودألا مادختسإ لفطلا ميلعت ـ لفطلا
 . ةركبم نس نم ءاكذلا ةبهوم لقص ـ رومألا يب طلخلا مدع ىلع لفطلا ديوعت ـ رومألا ةرادإ لفطلا ميلعت ـ دودحو نول
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 لفطلا كولس هيجوت ىلع ةيئيبلا تارثؤملاو ومنلا لماوع
 تعاطتسإ اذإف , تاداع ةئيبلا نمو , ةقاط ومنلا نم بستكي ثيح , لفطلا كولس هيجوت ىلع ةيئيبلا تارثؤملاو ومنلا لماوع لمعت
 تارثؤملا امأو , ًايوس ًءانب هتيصخش ءانب ف تمهاس دق كلذب نوكت اهنإف , عفنلاب لفطلا ىلع دوعي امب ةقاطلا هذه فيرصت , ةملعملا
 ةملعملا نسحت مل اذإ نكل , هيف بوغرمريغلا كولسلا  ليدعتو , يباجيإلا كولسلا زيزعتل ةرمتسم ةعجارم ىلإ جاتحت اهنإف ةيئيبلا
 امم  , ءاشي امفيك فرصتيف هئاوهأل ةسيرف لفطلا كرتت دق كلذب اهنإف , هيف بوغرم ريغلا كولسلا عمو ةدلوتملا ةقاطلا عم لماعتلا
 بوغرمريغلا كولسلا عم لماعتت نأ ةملعملل نكمي فيكو ? جعزملا لفطلاب دوصقملا  امف . ًاجعزم اًلفط نيرخآلا نويع ف ودبي هلعجي
 ;ًامئاد هعم لماعتلا ف ةبوعص هلوح نم دجي يذلا لفطلا كلذ وه : جعزملا لفطلا نأ يثحابلا ضعب ىري ?هنع ردصي يذلا هيف
 . تيبلا ف هيدلاوو ةضورلا ف هتاملعم ةصاخبو هلوح نم باصعأل ريثم وهف , هترسأ دارفأو هناريجو هؤالمزو هوملعم هنم وكشيف
 ىضوفلا ريثيو , هلوح ءيش لك رثعبي ةكرحلاو مالكلا ريثك تيبلا ف هارت دقف , ةضورلا ف هكولس نع تيبلا ف لفطلا كولس توافتيو
  .سكعلا وأ ً اطبضنم ًاعيدو ًائداه ةضورلا ف هارت امنيب , اهلخدي ةفرغ لك ف

  :  جعزملا لفطلا تاسراممو تافص 
 ـ  زيكرت نود جضانلا ريغ هيأرب مهعطاقي هنإف نورخآلا ثدحت اذإو , زيكرت نودو عفترم توصب ثدحتي ثيح , ةرثرثلاو مالكلا ريثك
 . هيف دجاوتي يذلا ناكملا ف ءايشألا رثعبي ام ناعرس , بيرختلاو ةكرحلا ريثك
 اهفلتي دقو هؤالمز اهب موقي يتلا ةطشنألاو لامعألا ف هسفن رشحي ـ 
 , هيرتعي روعشل ًاعبت كلذ نوكيو , ًارئاث ًابضاغ هارت ىرخُأ ًانايحأو , ًارورسم ًاكحاض هارت ًانايحأف هفطاوع ف بارطضإ نم يناعي ـ 
 . فوخلا وأ قلقلا هل ببسيو
  : جاعزإلا ىلإ لفطلا حونج لماوعو بابسأ
 ةهاع ببسب صقنلاب روعشلا ـ ةيباجيإ ةروصب اهفيرصتل ةمئالم ةئيب دجوت الو , ومنلا لحارمل ًاعبت هيدل دلوتت يتلا ةدئازلا ةقاطلا
 ـ  هل طرفملا امهليلدت وأ هيلع هيدلاو ةوسق ـ  هيلإ مههابتنإ تفليو , هتاذ تبثيل نيرخآلا سكاشيف يعامتجالا هعضو ءوس وأ هيدل
  اهيف هنمأ ددهي لماع دوجو وأ ةطشنألل هتسرامم ف هلشف ببسب ةضورلل هتيهارك  ـ هيدلاو يب لصحت يتلا تاعازنلاو تانحاشملا
 . هيلع اهتوسقو , هل ةملعملا باقع ـ
 : يلي امك كولسلا اذهل يدصتلا ةملعملل نكميو
 ).تانحاشملاو فوخلاو قلقلا نم ةيلاخ( ةرسألا ىف وأ ةضورلا ىف لفطلل ةنمآ ةئيب ريفوت ـ 1
 .نيرخآلا مامأ هنم ةيرخسلا وأ همول مدعو , هسفنب لفطلا ةقث زيزعت ـ 2
 ةديفم لامعأب تقولا لالغتسإ ىلع هبيردتو , ةعفانلا ةطشنألا ةسرامم لالخ نم لفطلا ىدل ةدلوتملا ةدئازلا ةقاطلا فيرصت ـ 3
 . مهتاكلتمم ىلع ةظفاحملاو نيرخآلا ءارآ مارتحإ ىلعو
 . ىنسحلاب عانقإلا امنإو , ليلدت الو ةوسق الف ; لفطلا ةلماعم ف لادتعإلا  ـ 4
 .لفطلا كولس ليدعتل لمعلا ءانثأ فنعلا بانتجإ ـ 5
 . ليصحتلاو كولسلا ثيح نم لفطلا لاوحأ ةعباتمل ةضورلا عم ةرسألا لصاوت ـ 6
 . كلذل ةرورضلا تعد اذإ يسفنلاوأ ىعامتجالا يئاصخألا ىلإ ءوجللا ـ 7
 ليبس ف ىلوألا ةوطخلا تطخ دق كلذب نوكت اهنإف جعزملا لفطلا كولس ءارو ةنماكلا عفاودلا مهفتت نأ ةملعملا تعاطتسإ اذإف
 يوقلا كولسلاو طابضنالا ىلإ هّدر نم نكمتت نأ ف لمأت اهنإف يلاتلابو , هكولس ليدعت
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لوبقملا ريغ يمويلا كولسلا ةجلاعمل تايجيتارتسا  
 لافطألا ةقاط هيجوت ةداعإ : ةيجيتارتسإ -1
 نم صلختلا وه ةيجيتارتسإلا هذه نم ضرغلاو جعزم ريغ ئش وحن لوبقم ريغ ًاكولس سرامي ىذلا لفطلا هابتنإ ليوحت ىنعتو
 .ةيبلس رعاشم ديلوت نودب لوبقملا ريغ كولسلا
 تفل بنجتنو أطخ وه ام ىلع زكرت ال اهنأ ىنعمب ام ئش ىف اهدعاسي نأ هنم بلطت وأ ,اًلاؤس لفطلا ىلع ةملعملا حرطت نأك :لاثم
 .ديفم ئش وحن لفطلا ةقاط هيجوت ةداعإل انعادبإ مدختسن لب لوبقملا ريغ كولسلا ىلإ هابتنإلا
 :ةمداقلا ةرملا ةلاسر : ةيجيتارتسإ -2
 كولس ليدعت اهنم ضرغلاو ,مول ىلع ىوطنت الأ طرشب ةمداقلا ةرملا ىف هلعفي نأ هديرت امب لفطلل ةملعملا ريكذت نع ةرابع ىهو
 .هطابحإ نودب لفطلا
 .ةعاقلا نم كجورخ دنع ةمداقلا ةرملا ىف نذأتسإ كلضف نم دمحم :لاثم

 .ةمامقلا ةلس ىف قرولا عضت نأ ةمداقلا ةرملا ىف ركذت ميهاربإ      
 :كسفن دقفت ةلاسر :ةيجيتارتسإ -3
 ةعاربب مهسفنأ ةرادإ ىلع لافطألا بيردت اهنم فدهلاو هولمع ام ةظحالمو دقفتل لافطألا هيجوت ةيجيتارتسإلا هذه ىنعتو
 .مهتاذ ىلع مهدامتعإ زيزعتو ةيتاذ ةيلوئسمبو
   .ال مأ كتاودأ لك اهب كتبيقح تناك اذإ ام يظحال يرم :لاثم
 ةتماصلا ةباجتسإلا : ةيجيتارتسإ -4
 لفطلا ءاطعإ اهنم فدهلاو ًاقحال هنأشب هلمع متيس اميف رظنلا ليجأتو لوبقم ريغ كولس نع ةينهذ ةظحالم لمع اهب دصقيو
 .ةبسانملا ريغو ةعرستملا ةباجتسإلا بنجتل ًاضيأو هتلكشم لحل تقولا نم عستم
 لضفأ نإف هيلإ دنسملا لمعلا لهاجتيو ةملعملا راوح ءانثأ هنيرق عم ثدحتيو هنم ةبولطملا ةطشنألا تاقاطب رضحي مل لفط :لاثم
 تناك اذإام كلذ دعب ىرت مث ةظحالم ىلإ ةجاحب ةلكشم دجوت اهسفنل ةملعملا لوقت اهيفو ةتماصلا ةباجتسإلا ىه انه ةباجتسإ

 : لاثم رطخلا ةلاح ىف ًاقلطم ةيجيتارتسإلا هذه مدختست ال نكلو .اهسفن ءاقلت نم ىفتخت دق ةلكشملا نأل ام ئش لمع ىلإ جاتحت
 ً.اروف لخدتلا بلطتي رمألا نإف يندب كارع رطخ ىلع فقوملا لمتشإ ول
 ةعاسلا براقع ىلع زيكرتلا : ةيجيتارتسإ-5
 نوراتخي امك تارم ثالث وأ يترم وأ ةرم طئاحلا ةعاس ىف ىناوثلا برقع نارود نوبقاريو لافطألا فقي ةيجيترتسإلا هذه ىفو
 ةدايز ًاضيأو ديدشلا لاعفنإلا وأ للملاب نورعشي نيذلا لافطألا شاعنإ ةيجيترتسإلا هذه نم فدهلاو لمعلا نوفنأتسيو نوسلجي مث
 .زيكرتلا ىلع مهتردق
 ةقداصلا انأ لمج : ةيجيتارتسإ -7
 هذه نم فدهلا هلمع ىف "تلشف ام" وأ "هتلعف "ام ىلع قيلعتلا بنجتت ثيح ةيصخشلا رعاشملاو تاجايتحإلا نع قداص ريبعت ىهو
 مهف ىلإ ًابلاغ ىدؤت " انأ " لمجف ,بنذلاب روعش وأ هيعافد ديلوت نودبو موللا هيجوت نودب قدصب ديرن ام لقنن نأ ةيجيتارتسإلا
 .ماقتنإو ءايتساو ىعامتجإ لزعو ةمواقمو لدج ىلإ يدؤتو مول ىلإ ريشت امً ابلاغ اهنإف "تنأ" لمج امأ كرتشم
 .مالكلا ءانثأ ينعطاقي نم بحأ ال انأ ةملعملا لوقت نأك : انأ ةلمج :لاثم

  .مالكلا ءانثأ ىنعطاقت ًامئاد دمحأ اي تنأ :تنأ ةلمج      
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 .هيلإ انرشأو قبس امل تنأ لمج نم قمعأ ريثأت اهل نوكي "انأ " ةلمج نأ انه حضاولا نمو
 راذتعإلا  : ةيجيتارتسإ-8
 كولسل جذومن يدقت : ةيجيترتسإلا هذه نم فدهلا ,مرتحم ىعامتجإ كولسل ًاجذومن هيف مدقت ةملعملا بناج نم قداص راذتعإ

 .طاشنلا ةعاق ىف بنذلاب روعشلا ليلقتلو ةجضانلا تاقالعلل ىحص
 دقف ةفسآ انأ " هل رذتعتو ىلاتلا مويلا ف يتأت نأ نم عنام دجوي الف ةدحبو بضغب لافطألا دحأ ىلع درلاب ةملعملا تماق اذإ :لاثم
 ."سمأ ديدش لاعفنإب تثدحتو ًادج ةبضاغ تنك
 اهلك ةعاقلا ىوتسم ىلع ةلكشملا لح : ةيجيتارتسإ -9
 ىعست مث ةعاقلا ىوتسم ىلع ام ةلكشمل ةلمتحملا لولحلا نأشب راكفأب اوتأي نأ لافطألا نم بلطن نأ ةيجيترتسإلا هذهب دصقنو
 ةلكشملل ةنكمملا لولحلا نم ددع ربكأ ىلع لوصحلا وه ةلكشملا هذه نم فدهلاو لحلل تارايخلا لضفأ ىلع قافتإلا ىلإ ةملعملا
 .اهسفن ةلكشملاب لفطلا رعشي مث نمو اهيف لافطألا ةكراشمو

 رمتسملا تيتشتلا :ةيجيتارتسإ -10
 وأ ام ئش نع نوثدحتي لافطألا ةملعملا لعجت نأك ريثم لكشب ةيكولسلا تالكشملا نع ًاديعب لافطألا هابتنإ ليوحت اهب دوصقملاو
 ةيباجيإلا لافطألا تاردقل تقو ءاطعإو ,ةلكشملا ةدايز نود ةلوليحلا :ةيجيتارتسإلا هذه نم فدهلاو ,مهيلع ًائجافم ًالاؤس حرطت
 .روهظلل
 دمحأ لوألل لوقتو ةطلسلا نع ربعت ةربنبو عفترم توصب مهيلإ ثدحتلاب ةملعملا موقتف يلفط يب راجش كانه نوكي ناك :لاثم
 نأ كنم ديرأ دمحمو , راجشلا ببس ام يل لوقت ةقيقد ىف دمحأ اي نآلاو تنأ امك سلجإ :دمحم ,كانه ىلإ كرحتو كدي لزنأ

 نع مههابتنإ تتشتي كلذبو ثدح امع اهيف اوربعيل ةيفاك ةرتفل راجشلا نع لافطألا فقوتي كلذبو .انه ثدحي امع ينثدحت
 .هنوضوخي ىذلا راجشلا

 نيدعاسمك ءابآلا :ةيجيتارتسإ -11
 فدهلاو ةملعملل نيدعاسمك لمعلا امبرو رارمتسإب طاشنلا ةعاق ةرايزل صاخشألا نم مهريغو ءابآلا ةوعد ةيجيتارتسإلا هذه ىنعت
 نم للقي هنأ امك ةضورلاو ةرسألا يب نواعتلا ةدايزو طاشنلا ةعاق ىف نيدشار صاخشأ دوجو زيزعت ةيجيتارتسإلا هذه نم
 نيرخآ صاخشأ دوجو ىف كلذ اولعفي نأ ردانلا نم لوبقم ريغ لكشب نوفرصتي نيذلا لافطألا نأل ,ريبك دح ىلإ ةيكولسلا لكاشملا
 .ةعاقلا لخاد
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اهجالع ةيفيكو ةيكولسلا تالكشملا ضعبل جذامن  
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 ليثمتلاب كولسلا هيجوت
 لفطلا تاجايتحإ عم بسانتي امب تاهاجتإلاو ميهافملا ليدعتوأ , هيف بوغرم ريغ كولس ليدعتل ةيمارد فقاوم فيظوت وه
 جالعلا كلذكو ةياقولل ًاثيدح ةعبتملا لئاسولا ىدحإ وه ليثمتلاب كولسلا هيجوت نإ .اهب رمي ىتلا ةيرمعلا ةلحرملا بسحب ةيئامنلا
 ةرشابملا ةدعاسملا مدقت ةيمارد ةطشنأ اهيف مدختست ,تاعامجلا وأ دارفألا يب ءاوس ,ةيعامتجإلاو ةيسفنلا لكاشملا نم ريثكل
 هلالخ نم روطيو ملعتي ,ام فدهل لفطلا هسرامي ,رضاحلا نمزلا ف ثدحي لعف وأ طاشن نع ةرابع يليثمتلا طاشنلاو .لفطلل
 ,هساسحإو هركف مدختسيو ,قبسم بيترت نود ةيوفعو ةيلاجترإ ةقيرطب راودألا لفطلا بعليو ,هلثمي امب ةطبترملا ةينفلا تامسلا
 ,اهب ةصاخ امارد ةيرمع ةلحرم لكل .ًابسانم هاري امك هرود ءادأب موقي لب ,ةيحرسملا ف امك ددحم صنب مزتلي الو ,هتوصو هدسج
 يماهيإلا بعللاب أدبي امدنعو ,ىلوألا هتايادب ذنم لفطلا عم ومني ليثمتلاو ,ةصاخلا اهلاكشأ اهلو هزيمت ,هب ةصاخ امارد لفط لكلو
 نم اهجرختسي يتلا ةصاخلا هتبرجت شيعيو ,هينامأ ققحيو ىنمتي هنأ امك ,صاخلا هبولسأب هعقاو شيعي هنإف ,راودألا بعل وأ
   .يماهيإلا بعللاب رولبتتل هتركاذ ف اهب ظفتحاو ,قباسلا ف هل تثدح فقاوم
 
                                                                                  يليثمتلا بعللا ةيمهأ
 ,طقف لفطلا تاملك ىلع دمتعت نأ ةملعملا عيطتست الف , ةملعملل ةلاعف لاصتإ ةليسو ربتعي يليثمتلا بعللا : ريبعت ةليسو بعللا  
 هل ةصرفلا ةحاتإ دنع نكلو ,نيدشارلا لثم فاك لكشب هلوح ام فصو ىلع هدعاست ةيظفل تاحلطصمو اًلمج كلمي ال لفطلاف
                                                                             .هلخاد ف رودي ام مهفتت نأ ةملعملا عيطتست ,هتظحالمو بعللا ةسراممل
                                                                          .هلثمي يذلا فقوملا نم ًاءزج رعاشملا هذه حبصتو ,ةيتاذلا هرعاشم لفطلا سكعي يليثمتلا بعللا لالخ نم : رعاشملا طاقسإ

 نيرخآلا رعاشم مهف لافطألا عيطتسي )ةكراشملا – رودلا راظتنإ( لثم راودألا ليثمت لالخ نم :مهعم تاقالع نيوكتو نيرخآلا عم لعافتلا 
                                                                                                   .ضعبو مهضعب تاميلعتل ةباجتسإ رثكأ نونوكي امك ,مهراودأو مهفقاومو
 ةفرعمو ةظحالم عيطتسي ,بعللا ءانثأ لافطألا ثيدحل عمتسملاو ,رتوتلل الوبقم اغيرفت يليثمتلا بعللا ربتعي : هتوبكملا رعاشملا نع سيفنتلا
                                  تاملكلاو تايكولسلا ضعب ءارو نم ,تاجاحلاو فواخملاو عفاودلا
                                                                                      .راكفألا مهعم لدابتيو ,هلوح نم عم ًانواعتمو اًلاعف نوكي فيك يليثمتلا بعللا لالخ نم لفطلا ملعتي : تاذلا لوح زكرمتلا صيلقت 
 ,مهتاجاحو مهرظن تاهجو مهفتيو ,نيرخآلا رعاشمب روعشلا ىلع بردتلاب أدبي ,ةفلتخم راودأ ءادأب لفطلا موقي امدنع : نيرخآلا رعاشم مهف
                                                  .مهعم هتقالع نسحتتو
 
 ىمدلا مادختسا 
 ثدحت اذإ هرس يشفت ال ةبعللا نأ رعشي ,رسلا ءاشفإ مدعب ددهملا لفطلا .ةلهس ةروصب قلقلاو فوخلا رعاشم سكع ىلع لافطألا ىمدلا دعاست
 عم لصاوتلا لفطلا ىلع لهسي امك .ىذأل ضرعتي نأ نود هلخاد ف امب حوبي نأ عيطتسي هنأب رعشي لوجخلا وأ فئاخلا وأ ددهملا لفطلاو .اهل
 ىلع مهدعاسي ىمدلا مادختساو ,يفلتخم مهنوك نع لاؤسلا نم تاقاعإلا ىوذ لافطألا لجخي دق .نيدشارلا عم هلصاوت نم رثكأ ةيمدلا
        .اهيلإ ثيدحلا
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                                      :ناكملا زيهجت دنع عار : ىليثمتلا بعلل ةيفصلا ةئيبلا ةئيهت 

v فيظنت تاودأ ,فتاه ,سبالم ,خبطم تاودأ ,تاناويح ,ىمدلا نم ةددعتم عاونأ ,يسرك ,ةلواط ,خبطم(: طيسب ثاثأ دوجو(.                                                                           

v لفطلا ىلع ةبعص باعلألا نوكت ال نأ.                                                        

v فيظنتلا ةلهسو علخلاو ءادترإلا ةلهس سبالملا. 

v ةعونتم تايصخشب ىمد ريفوت.                                                                               

v حرسملا لثم( اهيلع ليثمتلاب لافطألا موقيل ةضيرع ةيبشخ ةجرد عضت نأ نكمي ,ةريبك ةحاسملا تناك اذإ(.                               

v اهتطساوب يليختلا بعللا ةسرامم عيطتسي ال لفطلا نأل ,ةينورتكلإلا باعلألا بنجت. 
 
 

                                                                                     ةملعملا رود
 نع تاظحالم لجست نأ مهملا نم اذل ,ةصاخلا مهتاجاحو ومنلا تايوتسم ىلع دمتعت ,هدع فادهألو بعللا ءانثأ ةديدع ًاقرط لافطألا مدختسي 
                                                    .مهبعل ءانثأ لافطألا

v ةبعللا عم لفطلا لماعت لوح كتاظحالم يلجس.                                                       
           ?اهبنجتي يتلا باعلألا ام  -                        ?اهراتخي يتلا باعلألا ام - 
               ?مظنم ريغ مأ مظنم وه له -    ?ىرخأ ىلإ ةبعل نم لاقتنالا ف ةبوعص هيدل له -

v لفطلا اهب بعلي يتلا ةقيرطلا لوح كتاظحالم يلجس: 
 .بعللا ف نيرخآلا كراشي /هدحو بعلي -                .ةيرس ةروصب /ءودهب /ةيناودعب بعلي -
 بعلل لفطلا حمسي له -      .بحسني /ةلكشملا لح لواحي طابحإ /بضغ ?ةلكشم ههجاوت امدنع هيلع رهظي ىذلا لعفلا در ام -
 ًاعم لاصتإلاب

v  )ناويحلاو ةرايسلاو ةبعللا يب لاصتإلا :لاثم(.          

v كلافطأ يبو كنيب ةيباجيإو هيدو ةقالعلا نوكت نأ ىلع يصرحإ.                                                                                            

v هبرضي هابأ نأل ةيناودع ةروصب ةبعللا عم لماعتي وه( :لاثم .ًاقلطم هيلع ًاماكحأ يردصت الو ,وه امك لفطلا يلبقت(                                           

v ةلماك ةيرحب هرعاشم نع ريبعتلاب لفطلل يحمسإ.                                                     

v مكح وأ راسفتسإ نود هكولس مهفت لفطلا عيطتسي :اهفصوو لفطلا رعاشم يسكعإ.                    

v ةيدرف ةيلوؤسم رارقلا ذاختإو ريغتلا ةيلوؤسمف ,كلذل ةصرفلا مهيطعإو ,تالكشملا لح ىلع لافطألا تاردقل ًاقيمع ًامارتحإ يرهظإ.        

v يلخدت نأ لضفي ,لافطألا عم يماهيإلا نكرلا لوخد ىررقت امدنعف )هتشقانم( هثيدح وأ هلاعفأ يدقتنت الو لفطلا ملاع يقرتخت ال 
  "ةئطاخ ةقيرطب ةبعللا كسمت تنأ " :لاثم .لافطألا كولس هيجوت تدرأ اذإ الإ يلخدتت الو ,ةتماص

 
 
 
 
 



@hopeinmyhand                            @hopeinmyhand                           @hopeinmyhand 
 
 

@hopeinmyhand                            @hopeinmyhand                           @hopeinmyhand 
 

 
 
 
 

 ليثمتلاب اهيلع بلغتلا نكمي تالكشمل جذامن
 
 

 
 

 
 

 لوجخلا لفطلا

 يكل بسانملا يعامتجالا كولسلا نم جذامن ضرعت نأ ةملعملل نكمي ليثمتلا لالخ نم -
                                                           .لفطلا اهب يدتقي

 موقي لفطل يليثمت مليف ةملعملا ضرعت نأ نكمي امك  - 

 ناقتإ نم لوجخلا لفطلا نكمتيل ةبسانم ةيعامتجا راودأب

                                                  .جذومنلا ةدهاشم لالخ نم يعامتجالا رودلا
 يب زييمتلا ىلع بيردتلا ىلإ لوجخلا لفطلا جاتحي -

 نع ريبعتلا ,ةكراشملا" :لثم ةبسانملا ةيعامتجالا تايكولسلا

 :لثم ةبسانملا ريغ ةيعامتجالا تايكولسلاو "رظنلا تاهجو

 ةيليثمت فقاوم لالخ نم "باحسنالا ,ةيساسحلا ,تمصلا"

 .ةعونتم

    .ةيدايق راودأب مايقلا ىلع جيردتلاب لفطلا ةدعاسم -

 ةيليللا فواخملا ىلع بلغتلا

 امع ريبعتلا ةصرف ىطعي امدنع هفواخم نم لفطلا ررحتي  -

 .ليثمتلا ةطساوب هقلقي

 لالخ نم فيخملا ءايشألا ةهجاوم ىلع لفطلا عيجشت -

 ةفيخملا ءايشألا ىلع بلغتي ,ىمدلا عم وأ يحرسملا ليثمتلا

 .ءاقدصألا وأ ةرسألاب ةناعتسالاب وأ ,اهيلع قوفتلاب

 تالكشملا لح ف لافطألا كارشإ

 وأ ,لافطألا عم اههجاوت يتلا تالكشملا ضعب حرطب ةملعملا موقت-
                                      .مهنيب اميف لافطألا اههجاوي يتلا تالكشملا
 نأ بلطتو ,ام كولس نم ةجعزنم اهنأ لافطألل ةملعملا ركذت-
 :يماردلا بعللا قيرط نع هتلكشم لح ف اهودعاسي

 ,ةقلحلا ءانثأ هليمز عم ثدحتي يذلا لفطلا رودب ةملعملا موقت :لاثم
 ,هتملعم ناكم هسفن لفطلا عضي كلذبو ,ةملعملا رودب لفطلا موقيو
 ةلكشم لح دنع هقيبطت نكمي هسفن ءيشلا ,ةلكشملل لح ىلإ لصوتيل
 .يلفط يب

 تاذلا ديكأت

 هقوقح نع عفاديو هرعاشم نع ربعي هنأب ,هتاذل دكؤملا لفطلا زيمتي-
 .نيرخآلا هاجت يئادع بولسأ مادختسا نود ,ةيقطنم ةقيرطب

 ,ةضرتفم فقاوم ليثمت ىلع لافطألا بيردت ةملعملل نكمي-

  ,هتاذل ًاديكأت نمضتت ةقيرطب ثدحتلاب اهلالخ نم لفطلا موقي-

  :يتآلا لفطلا ملعتي فقاوملا كلت لالخ نمو
 .جعزملا كولسلل فصو ءاطعإ *
 .كولسلا اذه هاجت هروعش حيضوت *
  ديدج كولسب مايقلا بلط *

 
 بضغلاب رعشأ يننإف ,ناذئتسا نود يب ًاصاخ ًائيش ذخأت امدنع" :لاثم

 ."يلإ هديعت نأ كديرأ اذل 
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 كولسلا هيجوت ةطخ
 لفطلا كولس عم لماعتلل ةبسانملا تاوطخلا

 

v ةلكشملا مهفت ةلحرم : )  ةلكشملا ( كولسلا ددحت    

 .يبلسلا كولسلا •

 .لفطلا لبق نم هينبت بولطملا كولسلا •

v ةضورلا ف يئاقولا بولسألا ف للخ وأ لفطلا صئاصخ ىلإ بابسألا عجرت ام ابلاغ :هبابسأ يصقت .  

v ئداه توصب هعم ثدحتت – هسملت– هينيع ف رظنت – لفطلا ىوتسمل لزنت  ( : دسجلا ةغل :يتآلا يعارت :لعفت اذام 

  ) ىنعملا ةموهفمو ةريصق ةيباجيا لمج – مزاح

 . ةملعملاو لفطلا يب يدرف هيجوتلا •

 .تاقوألا عيمج ف تابثلا •
 

  هكولس بحأ ال نكلو لفطلا بحأ بحلا بحس نع داعتبالا

v لوقت اذام : 

  قدصلا و راركتلا •

   كولسلا هيجوت حيتافم •
         ءاحيإلا , ليدبلا ,  قحلاب فارتعا , ةيباجيا لمج
 
 ةيباجيإلا لمجلا
  . يبلسلا كولسلل قرطتلا نود هباستكا بولطملا يباجيإلا كولسلا فصت ةريصق لمج
  . يهنلا وأ يفنلا نم ةيلاخ
  ) كيلي امم لكو كنيميب لكو لا مس مالغ اي ( : ملسو هيلع لا ىلص لاق : ةودق لا لوسر ف انلو
   . ضكرت ال دمحم نم الدب ) ءودهب يشمن دمحم ( لاثم
 
 قحلاب فارتعالا
 ةيبلسلا هرعاشم نع ريبعتلا ي هقح وأ . داوملا م مادختسا ف هقح هقوقح ظفح وأ لفطلا تاذ مارتحا فدهب ةملعملا اهمدختست لمج
   ) اهلبقتو  نيرخآلا رعاشم مارتحا ىلع هبيردتو اهلبقتو ةيباجيإلاو
   . يداملا ليدبلا :قحلاب فارتعالا بحاصي ام ةداعو ) نفلا نكر لخدت بحت كنا دعس اي فرعا انأ :  لاثم
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 يداملا ليدبلا
 نكر لخدت بحت كنا دعس اي فرعا انأ ( لاثم .هسفنب اهحرتقي دق ىرخأ لولحل لفطلا ريكفت هيجوتل كلذو ةزهجأ وأ تاودأو داوم 
 .كئاقدصأ دحأ يهتني ىتح نكر يأ راتخت نكمم )ينفلا
 
  ءاحيإلا

 هيجوت ىلإ فدهت لمج وهو , ءاحيإلل أجلت انهو هيف بوغرم ريغ كولسب مهدحأ موقي نأ عقوتت اهلعجي اهلافطأب ةملعملا ةفرعم
  . هب مايقلا لفطلا نم ةملعملا بغرت يباجيا كولس وحن لفطلا كولس
  .  ) هدعب ناكملا فظنيس  دمحم (   ---- لاثم
 

 
ةيكولس ةلكشمل لاثم ةلكشم  

 لصفلا ف ضكرت ىنم
 
  : ةعبتملا تاوطخلا

  ) بعلملا ف ضكرلا ( هينبت بولطملا يباجيالا كولسلاو ) لصفلا ف ضكرلا ( يبلسلا كولسلا ةلكشملا ديدحت
  . ىربكلا اهتالضع مادختسا ىلإ ةجحبو . ةكرحلا ىلإ ةجاحب ىنم :  ةلكشملا بابسأ
   : ةملعملا لعفت اذام
  تابثلا +  دسجلا ةغل
  :لوقت اذام
 . بعلملا ف ضكرلا ىنم : ةيباجيا ةلمج -
 . بعللا يبحت كنا ىنم اي فرعا انأ قحلاب فارتعا -
   . يماهيإلا بعللا نكر ىلإ يبهذت نأ نكمي ىنم : يدام ليدب -
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  ههيجوت لبق لفطلا اهب رمي يتلا ةلحرملا صئاصخ ةفرعم ةيمهأ ىلع لاثم
 ديدشلا نزحلاب ترعشف اهبيج ف ةضورلا صخت ًاناولأ ترضحأ دق اهنأ ًاموي اهتدلاو تظحال , تاونس 4 اهرمع ةلفط لالد  -
 , مارح ةقرسلا نأ اهل حضوت يهو لاعفنإ لكب لالد عم تثدحتو لاحلا ةعيبطب تبضغ , ةفرتحم "ةقراس" لالد نأ تربتعإ اهنأل
 ?مكيأر امف , اهتنبإل ةينآرقلا تايآلاو ثيداحألا درس ف تذخأو

 
 اهلاعفنإ ف تغلاب امل "ةركبملا ةلوفطلا" ةلحرم يهو اهتنبا اهب رمت يتلا ةلحرملا صئاصخ ضعب تملع دق لالد ةدلاو نأ ول

 دجي لازال هنأ يأ , "ةيكلملا " موهفم ةيمنت روط ف نوكي لفطلا نأ ةركبملا ةلوفطلا ةلحرم صئاصخ نمف ,ثدح ام هاجت
 لفطلا ةداع ايجيردت روطتي يتيكلملا يب لصفلا اذه , نيرخآلا تاكلتمم يبو ةصاخلا هتاكلتمم يب ةقرفتلا ف ام ةبوعص
 .هريغ صخي ام يبو هكلمي ام يب ًاحضاو قرفلا ةركبملا ةلوفطلا ةلحرم ةياهن ف لفطلا مهفي ىتح
 ههيجوت ف زكري نأ يه تاونس 6 -4 يب لفطلا اذه ناكو لفط عم فقوملا اذه لثم اندحأ فداص ام اذإ ىلوألا ةوطخلا نذإ
  : لالد هيجوتل ةيلاتلا لمجلا ىدحإ مألا راتخت نأ نكمي اًلثم لالد ةلاح فو , هتيكلم دودح نايب ىلع

v اهيلإ اهعجرن ًادغ , ةضورلل كلم ناولألا هذه. 

v ةضورلل هذه ,اهذخأي دحأ الو ةصاخلا كناولأ كيدل. 

v اهنأ ةقباسلا ةحرتقملا لمجلا ف ظحالملاو تيبلل اهرضحن ةصاخلا انتاودأو ةضورلا ف ىقبت نأ بجي ةضورلا تاودأ 
 ???ببسلا نوفرعت لهف , خلا... مارح ةقرسلا , هنامألا : لثم تاحلطصم نم ولخت

 ةيحانلا نم ةركبملا ةلوفطلا ةلحرم صئاصخ بسانت ال اهنأ وه هيجوتلا ف تاملكلا هذه لثم مادختسإ مدع ف انه ببسلا
 هنأ هيجايب بسح ةلحرملا هذه ف ةيلقعلا لفطلا صئاصخ نم امنيب ةدرجم تاملك يه .. مارح , هنامأ : لثم تاملكف , ةيلقعلا
 .طقف سوسحملا كردي
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 استراتيجات ضبط و إدارة الصف

 لينا المطيريأ.
 

  

 توجيه سلوك الطفل
 الطفل توجيه سلوك أنواع 

 توجيه غير مباشر توجيه مباشر

األفعال 
 اللفظية

األفعال 
 الجسدية

البيئة 
 الصفية

 القوانين
 

 لفت االنتباه سوي الغير السلوك أهداف
 

 االنتقام
 

 تحدي السلطة
 

 استعراض العجز
 

مهارات التواصل الفعال 
وطرق التفاعل مع 

 األطفال

 االستماع اليقظ
 

هو االستماع لماا يقولاه الطفال  ام 
االسااتجابة لااه إعااادة مااا  الااه دو  
إصااادار أح اااام علااا  مشااااعره  

 وليس حل المش لة 
 

 اتبعاا  أو اسااتادام فاا  الطريقااة
  يااااف لتتعلماااا  الوصاااافة هاااا ه

 :اليقظ االستماع تستادمي 

" أنت تشعر )حددي الشعور( " 
 ألنك ")حددي سبب ه ا الشعور("

 رسالة أنا
 

 تجااااه المعلماااة تشاااعر  ياااف هاااو
 وساالل م  وسيلة وه  السلوك 
 .التشجيع

هناك وصفة سهلة تساعد عل  بناء رسالة 
 أنا:

 عندما )ا  ر السلوك(.1
 أنا أشعر )ا  ر المشاعر(.2
 أل  )أ  ر النتالج(..3

 

 ب ال ة عامة بصورة تعن 
 :للمو ف عناصر

  السلوك.1
 الشعور.2
 النتيجة.3

  أنا رسالة أنواع
 أنا  رسالة.1
 أنت رسالة.2

 م  يمتلك المش لة

 يمتلاك الا ي الشاص
 الشااص هو المش لة
 مسااالوالا  ي اااو  الااا ي
 معهااااا التعاماااال عاااا 
 األحياااا  بعاااض ففااا 
 ماا ( المعلمااة) ت ااو 
 أو المشاااااا لة تمتلااااااك
 مااا ( الطفااال) ي اااو 
 المش لة يمتلك

 يمتلااك ماا  لتحديااد
 اساااااا ل  المشاااااا لة
 األساااااااللة نفساااااااك
 :التالية األربعة

 مع المش لة تتعارض هل.1
  شاص؟ حقو  

 ساااالمة علااا  تااا  ر هااال.2
 األشااااااااص أو الطفاااااال
 اآلاري ؟

 ساااالمة علااا  تااا  ر عااال.3
 الممتل ات؟

  اااادر غيااار الطفااال هااال.4
 فا  نماوه لااواص نتيجة
 يمتلاااك أ  المرحلاااة هااا ه

 يحااااااااااال أو المشااااااااااا لة
 المش لة؟

 التلقال :انزعاج شعوري
 االنتباااااه الطفااال المتو عااااة:إعطاء فعااال ردة

 علاااا  الطفاااال يشااااجع وهاااا ا يطلبااااه الاااا ي
 السابق سلو ه ف  االستمرار

 النمو جية:التجاهل الفعل ردة
 للساااااالوك انتباهاااااااا  للمعلمااااااة:أعط  باااااادالل
 انتبها ) لاك الطفل يطلب ال عندما اإليجاب 
 رساالة وأعطا   (ومالحظاته الطفل لتعاو 

 ودية أنا

 الغضب:التلقال  شعوري
 الصراع  ف  الرغبة:المتو عة فعل ردة

 االستسالم
 الصراع م  انسحب:النمو جية الفعل ردة
 مهام  عل  نوليه المش لة و ت:للمعلمة بدالل
 و ت ف  ايارات وإعطاء مس وليات والحقاا 
 آار

 االنتقام ف  ورغبة األلم:التلقال  شعوري
 بانتقام االنتقام رد:المتو عة فعل ردة
 الشعور تجنب :النمو جية الفعل ردة
 باأللم
 فعل ردة الطفل نعط :للمعلمة بدالل
 متو عة غير

 واإلحباط الي س:التلقال  شعوري
 والتسليم بالشفقة الشعور:المتو عة فعل ردة
 منه بدالا  بالعمل والقيام الطفل بعجز
 بالشفقة الشعور تجنب :النمو جية الفعل ردة
 حدود وف  مهام له نحدد:للمعلمة بدالل
 أو محاولة أي شجع ( المهام تجزلة)  درته
 ش ء أي إلتقا  يب ل جهد
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 كتفرعم يربتخا
 

 
 لثمت ةيتآلا يأ .لوبقملا ريغ لافطألا كولس عم لماعتلا دنع يندبلا باقعلا مادختسا يبرملا ىلع رظحي
 :رظحلا اذه لثمل ىوقألا رربملا

 .تقؤمو فيعض يندبلا باقعلا رثأ .1
 .يسفنلا ىذألل لفطلا يندبلا باقعلا ضرعي .2
 .لفطلا عدر ف يندبلا باقعلا لشفي .3
 .ةيبنجت تايكولس ىلإ يندبلا باقعلا يدؤي .4

 
 :حيحصلا فرصتلا وه ام قرسي لفط كتدهاشم دنع

  ةنامألا نع ةصق يقلأ .1
  هخبوا .2
  ئطاخ كولس هنا هربخأو لصفلا جراخ هيدانأ .3
 هارأ ال ينأب رهاظتأ .4

 
 :ىمسي ,ةئطاخ تناك ولو ةلقتسم ةقيرطب فرصتي امدنع لفطلا هجو ف ةماستبالاو هابتنالاو حدملا

 ةبوقع .1
 ديدحت .2
 عيجشت .3
 ءارطا .4

 
 ةملعملا تافص نم ةفص ىلع لدت ةيآلا هذه" كلوح نم اوضفنال بلقلا ظيلغ ًاظف تنك ولو مهل تنل لا نم ةمحر امبف :ىلاعت لاق
 :يه

 لافطألا ةباثإ نسحت نأو ةيساق نوكت الأ .1
 سفنلا ف ةقثلاب عتمتت نأ .2
 صالخإو سامحب اهلمع ىلع لبقت نأ .3
 يجراخلا اهرهظمب متهت نأ .4

 
 :لفطلا نأ ينعي .ةليوط دي دجوت ةمسرلا فو ةمسر مسر لفط
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  برضي .1
 برضلل ضرعتي .2
 يناودع .3
 يرك .4

 
 نوفلاخي دق لافطألا ضعب نأ ةملعملا فرعت .رودلا مارتحاو راظتنالا بلطتت ةيعامج ةبعل ف لافطألا كرشت نأ )ةرون( ةملعملا ررقت
 :بعللا ةدعاقب مهمازتلا تالامتحا ةدايزل لضفألا ةسرامملا لثمت ةيتآلا يأ .رودلا راظتنا ةدعاق

 .طاشنلا أدبي نأ لبق لافطألا ةلئسأ نع بيجت مث ,لاع توصب ةبعللا دعاوق أرقت .1
 .رودلا مهدحأ فلاخي امدنع لخدتت مث ,دعُب نع بعللا ءانثأ لافطألا بقارت .2
 .ةبعللا نم مهجارخإب رودلا نومرتحي ال نيذلا لافطألا بقاعت .3
 .رودلا مارتحا ةيفيك حضوي ًارشابم ًاجذومن مدقتو لافطألا عم بعلت .4

 
 :كولسلا حيحصت تاءارجإ دحأك )لزعلا( ـب دوصقملا حضوت ةيتآلا تارابعلا يأ

 .تقولا نم ةرتفل لفطلا نم ةلضفملا ءايـشألا وأ تازايتمالا بحـس .1
 .لوبقملا ريغ هكولـس فقوتي ىتح لفطلا عم لعافتلا نع ةـملعملا فقوت .2
 .هتدعاـسم نع عانتمالاو لمعلا ءاـنثأ لفطلا ةعباـتم نع ةملعملا فقوت .3
 .ةريصق ةينمز ةرتفل ةدح ىلع هعضوو لعافتلا فقوم نم لفطلا بحس .4

 
 :يه ةدحاو ادع ام لفطلل دعاوقلا عضو دنع اهتاعارم بجاولا طورشلا نم ةيتآلا عيمج

 .ليلق اهددع نوكي .1
 .أطخلا كولسلا نع فقوتلا ملعت .2
 .ةنورملاب زاتمـت .3
 .يباجيإ لكشب غاصت .4
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 لافطألا ضاير تاملعم ريياعم :سماخلا مسقلا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



@hopeinmyhand                            @hopeinmyhand                           @hopeinmyhand 
 
 

@hopeinmyhand                            @hopeinmyhand                           @hopeinmyhand 
 

 

 لافطألا ضاير صصختل ةيسيئرلا ريياعملا يطغي رابتخالا

 ومنلا تالاجم •

 سيردتلا قرطو جهانملا •

 ةيميلعتلا ةئيبلا •

 هيجوتلاو لعافتلا •

 ةرسألا عم ةكارشلا •

 يوقتلا •

 قرطو جهانملا لمشت ةبسن لقأو هيجوتلاو لعافتلا اهيليو ومنلا تالاجم نمضتت ةبسن ىلعأ ,يلاتلا ينايبلا لكشلا نم حضتي امك
 .ةرسألا عم ةكارشلاو ,ةيميلعتلا ةئيبلا ,سيردتلا

 

 

 ريياعم وه مسقلا هذه ف هل قرطتنس ام .ةلئسألا مظعم لح يلاتلابو هيلع ةركاذملا زيكرت ف رابتخالا نم ةبسن ربكأ ةفرعم كديفت
 ىلع ةرشتنملا ةلئسالاو تامولعملا نأل دوعي ببسلاو كتاجرد ف ريبك قراف ثدحُي دق ةطيسب تامولعمب كماملإ نأ فيكو رابتخالا

 حيحصلا باوجلل كدشري ام مهأ نإ ,كلذل .ةحيحص ةلوادتملا تاباجإلا نوكت ال دقو ريياعملا عيمج لمشت ال دق تنرتنالا تاحفص
 .لفطلا ةحلصم مدخي اميف باوجلا رايتخا ف كلقع ميكحتل ةفاضإلاب كتربخ وه
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 ومنلا تالاجم :لوألا لاجملا
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 ومنلا تالاجم :لوألا لاجملا

 ةئيبلا لوحو هتاذ لوح هموهفم نيوكتب ةلحرملا هذه ف لفطلا أدبي ثيح ,لفطلا ةايح ف ةمهم ةلحرم ةركبملا ةلوفطلا ةلحرم دعت
 لفطلا ىلع أرطت يتلا تاريغتلا نم ةعومجم ةلحرملا هذه دهشتو ,ومنلا بناوج عيمج ف ومن ةرتف ةرتفلا هذه دعت امك .هب ةطيحملا
 ف عيرسلا ومنلاو ,ةطيحملا ةئيبلا ىلإ فرعتلا ةلواحمو ,ةيرحلا ىلإ ليملا ةدايزو جارخإلا ةيلمع ف مكحتلاو يجولويسفلا نازتالاك
 حبصت ىتح ةيصخشلا ف قراوفلا حوضو دايدزاو تاذلا ومن ةيادبو ,ةيعامتجالا ميهافملا نيوكتو ,نيدلاولا نم تاراهم باستكا ,ةغللا
 بناوج نم بناج لك ريصم اهيف ددحتي( .ةساسحلا ومنلا تارتفب ةركبملا ةلوفطلا ةلحرم ىمستو .ةلحرملا ةياهن ف ملاعملا ةحضاو
 .)درفلا تادادعتسا اهيف حتفتت ةرتف -ومنلا

  ?لافطألا ومن صئاصخ ةضورلا ةملعم فرعت نأ بجي اذامل

 :ةيلاتلا ةلئسألا تاباجإ فرعت ىتح بناوجلا عيمج ف لفطلا ومن صئاصخ ةملعملا فرعت نأ بجي 

 ?لفطلا نم عقوتت اذام •

  ?ًايئامن هل ةبسانملا ةطشنألا يهام •

 ?ًايئامن رخأتم لفط اهيدل له •

 ?لفطلل بسانملا يوقتلا دعت فيك •
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  ?حيحصلا راسملا ف ومنلاو يضملا ىلع لفطلا دعاست فيك •

 ?لفطلا ىدل ةوقلاو فعضلا بناوج يهام •

 ?ةايحلا ف مهقفاوت قيرط فو مهكولس بيلاسأو مهومن ف رثؤت يتلا لماوعلا يه ام •

 ?ةيوبرتلا ةيلمعلا ف ةنيعملا لئاسولا دادعاو سيردتلا قرطو جهانملا ءانبل ىلثملا ةقيرطلا يه ام •

 ةملعملا راتخت ةيدرفلا مهتاقورفو لافطألا ومنب اهتفرعم ىلع ًءانبف .لافطألا يب ةيدرفلا قورفلا كاردإ ف ةملعملا دعاسي هنأ امك
 ف لفطلل ةمدقملا ةطشنألا هذه مهست نأ بجيو .ةطيسب الو ةبعصب تسيل نوكتف ةيلاحلا لفطلا تاردق عم بسانتت يتلا ةطشنألا
 تاردق عم بسانتت لب ةطبحم الو ةلمم تسيل نوكت كلذب ةجردب لقأو ةجردب بعصأ نوكت ثيحب ةبوعصلا ف ةجردتم نوكتو هومن
 ومنلا لمشت ومنلا تالاجم .اهتيمهأل رابتخالا نم مسق ربكأب ىظحت ومنلا تالاجم نأ ّنكركذن ن أ دب الو .ةلحرملا هذه ف لافطألا
 مهتاجاحو لافطألا صئاصخ ةملعملا مهفل ةفاضإلاب .يلقعلا ومنلا ,فرعملا ومنلا ,يوغللا ومنلا ,يمسجلا ومنلا ,يلاعفنالاو يعامتجالا
 .ومنلا تايرظنو ثاحبأ ىلع مئادلا عالطالاو

 لافطألل يلاعفنالاو يعامتجالا ومنلا ةملعملا معدت :لوألا رايعملا

  ?ريياعملا ف ًاعم يلاعفنالا وأ يفطاعلاو يعامتجالا ومنلا نارتقا ت اذامل ,ًالوأ ركفن انوعد

 لكشب رثؤت دق لفطلل ثدحت يتلا ةيلاعفنالا تاربخلاف .يلاعفنالا ومنلاب ًاقيثو ًاطابترا طبتري يعامتجالا ومنلا نأ ىلإ دوعي ببسلا
 نمو عمتجملا وأ ةسردملا وأ لزنملا لخاد ءاوس مهعم لعافتي نيذلا دارفألاب يعامتجالا هومن رثأتي لفطلاف ,يعامتجالا ومنلا ىلع ام
 ىلا ليميو هنارقأب طالتخالا ىلا ليمي الو هيدلاو عم نوكي نا ىلا ليمي ةلحرملا هذه ف لفطلا ةيصخشل ومنلاو روطتلا ةيلمع لالخ
 تاربخ نأ فيكو ومنلا نم بناجلا اذه ةيمهأ كردت نأ ةملعملا ىلع بجي ,كلذل .نيرخالا لافطالا نع لزعمب يدارفنالا بعللا
 بعللا لضفي هلعجت ,ًايعامتجا حتفنم وأ يوطنم هلعجتف يعامتجالا لفطلا ومن ىلع رثؤت لصفلا وأ لزنملا لخاد ةيلاعفنالا لفطلا
 .لفطلا ومن ف رظنلا دنع اهتظحالم مهملا رومألا نم كلذ ريغ ىلإ ,يدرفلا وأ يعامجلا

 ةلحرم نأ فورعملا نمو .ةلحرملا هذه ف هومن ةعرس توافت ببسب بعاصملا نم ديدعلا ةضورلا لفط هجاوي هنأ ىلإ ةراشإلا نم دبال
 لالخ ظحالن اًلثمف ةفلتخملا ومنلا نم لاكشأ ةضورلا لفط ىدل رهظت ًاضيأ .ناسنالا ومن ف لحارملا عرسأ نم ربتعت ةركبملا ةلوفطلا
 رتوتلا نم ةلاح ف لفطلا لعج ف تافالتخالا هذه مهستو سكعلا وأ ءيطب يعامتجالا هومنو يلاع يكرحلا هومن ةنيعم ةرتف
  .تالاعفنالاو
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 لافطألل يلاعفنالاو يعامتجالا ومنلا صئاصخ فرعت :لوألا رشؤملا
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 تاذلا ءانبو زاجنإلاو حاجنلا اهيف لافطألل ئيهت ةطشنأ دادعإ قيرط نع مهسفنأب لافطألا ةقث ززعت :يناثلا رشؤملا

 نزاوت قلخ ف ببستت اهنأ امك .هسفنب ةقث رثكأو ًاديعس حبصأ ,لفطلا اهب رعش اذإ ةليمج رعاشم ةثالث تاذلا ءانبو ,زاجنإلا ,حاجنلا
 عيطتست .ةرقتسم هرعاشم نأل اهيلع رطيسي نأ لفطلا رودقمبف تثدح نإو ةداحلا تالاعفنالا ف ةلق يلاتلابو يفطاعو يلاعفنا
 :يتآلا قيرط نع هسفنب لفطلا ةقث زيزعت ةملعملا

 مدختست الو ةحيحص ةقيرطب هكولس هجوت يهف .هل نامألاو نمألا روعش ريفوت قيرط نع هسفنب لفطلا ةقث ةملعملا ززعت •
 فيكف ةملعملا اضر نم وه هتاذ نع لفطلا اضر .هكولس لدعي نلو لفطلا رضيس هنأل يسفن / يندب باقع وأ فنع بيلاسأ
 ةملعملا ززعت ىتح ,نذإ ?هسفنب هتقث دادزتس له ?نامألاب لفطلا رعشيس له ?ًالثم باقعلا يسرك مدختست ةملعملا تناك اذإ
 .كولسلا هيجوتل ةحيحص بيلاسأ مدختستو وه امك لفطلا لبقتت نأ اهيلع هسفنب لفطلا ةقث

  :اهنم ,قرط ةدع كانه .هسفنب هتقث دادزت ىتح لفطلل ءامتنالاب روعشلا ريفوت ىلع ًاضيأ ةملعملا صرحت •

v ماعلا ةيادب ف لفطلا ف صاخ فر /ةيصخشلا لفطلا ةروص اهيف تاقاطب عضو. 

v ءامتنالاب روعش ىلع لفطلا دعاسي مهل تامهملا دانسإو لافطألا ىلع ماهملا عيزوت. 

v ةأيهم ةيفصلا ةئيبلا نأ يأ .لفطلا لوط ىوتسم ف نوكت تاحوللاو ففرألا ًالثم ,لفطلا ىوتسمل ةبسانم ةئيب دوجو 
  .مهماجحأو مهتاردق عم بسانتتل ةممصمو لافطألل

 .هسفنب هتقث ززعيسو حاجنلاو زاجنإلاب لفطلا رعشيس هكولسو لفطلا لمعل ةملعملا حدم •

 تنأ ةملعملا هربخت .ءاكبلاو خارصلا ف أدبو ةجاردلا نم لفطلا طقس اذإ :لاثم .هرعاشم نع ريبعتلا ف لفطلا ةدعاسم •
 لفطلا ربع املك .اهزيميو هرعاشم فصي نأ لفطلا ملعتي ىتح اذكهو ?ملألاب رعشت نيأ ?ملأتت تنأ .ةجاردلا نم تطقس
  .ًانزاوت رثكأو ةقث رثكأ ناك املك ,هرعاشم نع

 هنإف  خلا.. ,هلمعتسي يذلا نوللا ,هيدؤي يذلا طاشنلا ,هديري يذلا نكرلا لفطلا راتخي امدنع :رايتخالا أدبم قيقحت •
  .هتاذ ءانب ف هدعاسي اممو صاخلا هيأر هل لقتسم نايك هنأب لفطلا رعشيس

 لأست امدنع .لقتسم نايك هنأب رعشيل هتامامتهاو ءارآب ةملعملا متهت هروطتو هومن تاجايتحاو لفطلا تاجايتحا ةيبلت •
 ًامئاد راوحلا نوكيلو لفطلا تاذ ةيمنت باب نم .خلا ?ةلضفملا كناولا يهام ?لمعت نأ بحت اذام :لفطلا يأر ذخأتو ةملعملا
  .لافطألاو ةملعملا يب

 :تاذلا ريدقتو سفنلاب ةقثلاو حاجنلاو زاجنالا ىلع لافطألا دعاست يتلا ةطشنألا نم ةعومجم

 مث .اهريغي نأ ىنمتيو هسفن ف هبجعت ال يتلا ءايشألا نع لفط لك ثدحتيل ةقلحلا ف لافطألا عمج يهو :ةحارصلا ةبعل •
 لفط لك نأ ىلع لفطلا علطي نا :ةبعللا هذه ةدئاف .هئاقدصأ ف وأ هسفن ف هبجعت يتلا رومألا نع ثيدحلاب لفط لك موقي
 .اهيمني هلعجيس امم هباحصا اهردقيو اهب ىلحتي يتلا ةيباجيإلا تافصلا ع هنيع حتفتو هريغ نع فلتخت تافص هل

 دبال .سفنلاب ةيلاع ةقث قيقحتو روطتلا لجأ نم رمتسم ملعت ىلإ يفطاعلا لفطلا ءاكذ جاتحي :روطتلاو فاشتكالاو ملعتلا •
 هسفن ىلع هدامتعا ىلع عيجشتلا ةملعملا ىلع نذإ تاقافخإلا اهيفو تاحاجنلا اهيف ةريبك ةسردم ةايحلا نأ لفطلا ملعتي نا
 اهقوفت نم ةدافتسالا ىلع لمعي ةحجانلا تايصخشلا نم ةنسح ةودق ذختي نا ىلع صرحلاو ةيلالقتسالا ضعب هحنم ربع
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 هتيصخش لعجت ةصاخ ةفصب هنوؤش ف ًامود لخدتلا مدع وه يسيئرلا حاتفملا نأو  .اهتريس ىلع ةعلاطملا ربع اهتربخو
 .ةبرطضم

 .حاتري امكو ديري امك هسفن نع ريبعت ةادأ هناو .عادبإلاو راكتبالا قافآ همامأ حتفيو هسفنب لفطلا ةقث مسرلا ززعي :مسرلا •
 :يتلحرمب لافطألا موسر لحارم رمتو .تاذلا نع ريبعتلل ةلاعف ةقيرطو بعللا عاونأ نم عون وه مسرلا

v يمسق ىلإ مسقنتو ,تاونس ٤ ىلإ ٢ نم دتمت :)ةشبرخلا( ةيئاوشعلا طوطخلا ةلحرم: 

 ةثلاثلا ةنسلا ةياهن عمو .ةيئاوشع هموسرو ةدودحم لفطلا ةردق اهيف نوكتو .تاونس ٣ ىلإ ٢ نم دتمت :ىلوألا ةيعرفلا ةلحرملا
 .يعابر وأ يرئاد لكش مسر لافطألا عاطتسا دق ةعبارلا ةيادبو

 ةغللا ليكشت ءدب عم ىشامتيو لاكشأ نم هيلع ضرعي ام لفطلا دلقي اهيفو .تاونس ٤ ىلإ ٣ نم دتمت :ةيناثلا ةيعرفلا ةلحرملا
 .رضخألاو ,قرزألا ,دوسألا :ناولألا هذه ًاريثك لافطألا مدختسيو .لفطلا ىدل باسحلاو

v سمشلا ,صاخشألا ,راجشألا ,تويبلا مسر لمشتو .تاونس ٦ ىلإ ٥ نم دتمت :رظانملا نيوكتو ليكشتلا ةلحرم, 
 .تاناويحلاو

 لافطألا تاموسر ريسفت

v ءاوزنالل لفطلا ةعزن ىلع لدي :ليصافتلا ةلق. 

v لكك ةئيبلاب دئازلا مامتهالا ىلع لدي :ليصافتلا ةرثك. 

v فيكتلا وئيس لافطألا اهفذحي امنيب ,يقفاوتملا لافطألا موسر ف رهظت سبالملا نم يتعطق مسر :سبالملا عطق ددع. 

v قفاوتلا ىلع لدي :ةيساسأ ريغ ليصافت مسر. 

v زجعلاب روعشلاو ةيدامتعالا ىلع لدي :رارزألا. 

v ىلع ظافحلا وأ ةيئادعلا ءافخإل ناكم بويجلا نوكت نأ نكميو ثانإلا نم رثكأ روكذلا ىدل بويجلا مسر رهظي :بويجلا 
 .ةصاخلا تاكلتمملا

v ةداع مسريو .لايخلا وأ عقاولا نم ءاوس هيف غلابملا ضيوعتلاو ةيناودعلا :ةمخضلا موسرلا :موسرملا صخشلا مجح 
  ,تاذلا ريدقت ضافخنا ,صقنلا رعاشم :ىلع لديف ليئض صخش مسرل ةبسنلاب امأ .ةريبك موسر قفاوتلا وئيس لافطألا
 .نامألا مدعب روعشلاو ,بجلا ,لجخلا
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  اهيلع ظافحلاو ةيباجيا تاقالع ةماقإ لافطألل لهست ةطشنأو تاربخ دعت :ثلاثلا رشؤملا

 ةملعملا عم ةيباجيإ تاقالع ةماقإو سفنلاب ةقثلا ميعدت لجأ نم حجانلا ءادألا ناسحتساو عيجشتلاو حدملل فقاوم ريفوت •
 هلماعت ىلع لفطلا زفحي اذهو ,ًافيرشو ًاقداص كنوكل ًاركش " :ةيسفن ميهافم مادختساب لفطلا فصو :لثم ,نارقألا عم وأ
 .ةماركو مارتحاب هنارقأ عم

 دنع ًالثمف ,مهنارقأ ذاقنإل ةيدايقلا تاعزنلا يوذ لافطألل صرف ريفوت :لثم ,نارقألا عم يباجيإلا لعافتلل صرف ريفوت •
 ىلع دعاسي امب ,نيرخآلا ةمدخب ةردابملا ىلع مهدعاسي كلذو ,باوكألاو نوحصلاب دضانملا دادعإ مهنكمي ماعطلا تقو
 .ةيباجيإلا ةدايقلل ةيساسألا تاراهملا روطت

 دادزت نواعتلا ف مهتاردق روطتت امدنعو ,ةحاتملا داوملاو راكفألا ف نواعتلاو ,نارقألا عم مهراكفأ ةكراشمل لافطألا ةوعد •
 لافطألا ضعب نأل كلذو ,كلذل عوطتي نأ نودب ام ءيش لمعل لفط ديدحت نكمي .ام لمعب مايقلا لبق ريكفتلا ىلع مهتردق
 .ةدايقلاو نيرخآلا ةدعاسم تاراهم عجشي ًاضيأ اذهو ,كلذب عوطتلا نوديري ال مهنكلو لامعألا ف ةكراشملا نوديري

 لحو لوضفلاو دقانلا ريكفتلل جذومن رفوت :لثم ,زاجنإلاو روعشلا ىلع لفطلا دعاست يتلا تاسرامملاو ةطشنألا ةئيهت •
 حرفتو لعفنتو ,ًابولطم رارصإلا ناك اذإ لفطلل ًاكيرش حبصت "?ضعب عم بلعلا هذه عمج عيطتسن ىرت اي فيك " :تالكشملا
 عم رطاخملاو تايدحتلا ةهجاومل بولطملا يعامتجالا معدلا لثمي اذهف ,ام ءيش فاشتكا وأ زاجنإ لفطلا عيطتسي امدنع
 .ةديدج ةراهم باستكال لمعلا ف رارمتسالا

 جاتحأ انأ ,ّيلع بعصت ةيجحألا هذه" ,صاخلا راوحلا ةاكاحم :لثم ,سفنلا طبض ةراهم ريوطتل لافطألل صرفلا ريفوت •
 مكحتلا ىلع دعاسي لاع توصب ريكفتلاف .سفنلا طبضل ةماه ةادأ صاخلا ثيدحلاف ,اًليلق أطبأ لكشب عطقلا قفوأ نأ
 .ثدحلل تاباجتسالا رييغتل تقولا ريفوتو ةيروعشلا ةقاطلا صيلقتو رعاشملا ف

 .مادقإلاو ةردابملا ىلع لفطلا عيجشت •

 .ةيلوئسملا لمحتب لفطلا روعش ميعدت •

 .ةيعامتجالا راودألا ةسراممب لافطألل حمست يتلا ةيماردلاو ةيصصقلا ةطشنألاب مامتهالا •

 ةيباجيا ةقالع نيوكتو هملعتل هيساسأ ةليسو ربتعيو هتيمنت بناوج عيمجل مهمو لفطلا لمع وه بعللا :بعللا ةميق ريدقت •
 .هنارقأ وأ هيدلاو يبو هنيب

 .هيلإ عامتسالاو لفطلا عم ثدحتلا •

 .هتاجايتحا سملتو لفطلا ىلإ رظنلا •

 أطخلا حيحصتل هل ةصرفلا ةحاتإو .ةيباجيإب فرصتلا دنع ءانثلا هميلعتو داقتنالا بنجتو لفطلا عم ةيبلسلا نع دعبلا •
 .هيف عوقولا دنع

 .لفطلل تامولعملا ليصوت ف لوألا ردصملا نكت •
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 نيرخالا رعاشمو مهرعاشم نع لافطألا ثيدح لهست ةطشنأو تاربخ دعت :عبارلا رشؤملا

 ً اضرعم خرصي امدنعف رعاشملا تايمسم لفطلا ميلعت نكمي ةركبملا ةلوفطلا ةلحرم فو لجخب هرعاشم عم ماع لكشب لفطلا لماعتي
 هئاطعإب هتدعاسم كنكمي هرمع ببسب لمج لوق عيطتسي لفطلا نكي مل نإ .ببسلا نع هيلأساو بضغلاب رعشي هنأب هل يدكا
 وأ بضغلاو طابحإلاو ضرملاو ملألاو نزحلاك هيبلس تناك ءاوس ىرخألا هرعاشم عم ةقيرطلا سفن يررك .هبضغ ببسل تالامتحا
 ىدل نوكي نأ بجي  .ةحيحص هقيرطب هرعاشم نع ريبعتلا ةيوقت سرغ ةلحرملا هذه ف نكمي امك .ةراثالاو قوشتلاو حرفلاك ةيباجيإ
 نأ لفطلا دعاستو .نيرخالا رعاشمو هرعاشم نع ثدحتي نأ لفطلل حيتت ثيحب لفطلل ةمدقملا ةطشنألا عونب ماملإو ةربخ ةملعملا
 ةحاتم نوكت نأ ةطشنألا هذه طورش مهأ نمو .ًايعامتجا ةبسانم ريبعت ةقيرط ةفطاع لكل نأ هملعتو اهعاونأ فرعيو فطاوعلا يمسي

 ريبعتلا ف لفط لكل لاجملا ةملعملا حيتت نأ ىلع بجي .هرعاشم نع ثدحتي امدنع لفطلل ًاديج ةملعملا يغصت نأو لافطألا عيمجل
 بسح ةملعملا توص تاربن عيونت ,ًاريخأو .هزاجنإ وأ ,هلمع ,صصقلا ةءارق لالخ هرعاشمو هيأر نع هلاؤس لالخ نم هرعاشم نع
  .رعاشملا زييمت لفطلا اهنم ملعتي ىتح اهلاعفأ ةدرو تالاعفنالا

 :لثم ,مهرعاشم نع ريبعتلا ىلع لافطألا دعاست يتلا ةطشنألا ريفوت

 لفطلاو غلابلا يب طباورلا ةدايز هنكمي فطاعتلاف ,ام ءيش ينم عيضي امدنع ةنيزح نوكأ اضيأ يننإ" :فطاعتلا مادختسا •
 .تالكشملا لح ىلع هدعاستو لفطلا دنع رعاشملا ضيف لقي يلاتلابو ,ةهباشتم مهتاربخ نوكت امنع

 اذام ?طاشنلا ةعاق ف كناكم رخآلا لفطلا لتحا امدنع كروعش ناك فيك " :ةيعامتجالا لكاشملا لحل لافطألا ةراشتسا •
 .هسفنب هلكاشم لحي فيك ركفيو هروعش حيضوتو ةعجارم نم لفطلا نكمت تاراشتسالا "?لعفت نأ كنكمي ناك اذامو ?تلعف

 انهو "?ترعش فيك "?ةركلاب بعلت تنك امدنع ثدح اذام" :رعاشملا ف براضت ىلإ يدؤت يتلا ثادحألا ف ريكفتلا عيجشت •
 اهجاتحي يتلا تامولعملا ريفوت نإف يلاتلابو ,?قلقو لعفنم تنك كنأ نظأ" ,ثدحلاب ةطبترملا رعاشملا ديدحتب ةملعملا موقت
 .اهببسو ةطلتخملا رعاشملا كردي هلعجت لفطلا

- ثيدحلا ف لصاوتلا-ينواعتلا بعلل( لثم يلاعفنالا طبضلاو يعامتجالا لصاوتلا تاراهم ىلع لافطألا بيردت :سماخلا رشؤملا
 )تالاعفنالا طبضو-رودلا راظتنا

 لحارم ف لفطلا اهبستكي يتلا ةيعامتجالا لصاوتلا تاراهم .ةضورلا وأ تيبلا ف ءاوس نيرخآلاب هطالتخا داز املك لفطلا ربك املك
 .نيرخآلا عم هتقالع حاجنو هسفنب هتقث ىلع سكعنتو هتايح ف امدق يضملا ىلع هدعاسيس ام يه ةركبملا هرمع

 :يهو يعامتجالا لصاوتلا دعاوق ملعتل هيساسأ قرط ثالث كانه ?يعامتجالا لصاوتلا تاراهم ملعتن فيك

v يعلاب لصاوتلا 
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 عم ثيدحلا ءانثأ مهلافطأ عم يرصبلا لصاوتلا ىلع اوظفاحي نأ يغلابلل دب الف  .هعبتنو انلوح نم نيرخآلا هلعفي ام ىرن نحن
 .نيرخآلا

v ةظحالملا وأ ريكفتلاب ملعتل 

 هليمز روعش جتنتسا دقو فرصناو بعللا هليمز كرت اذامل لفطلا لءاستي امدنع " الثمف مهلوح رودي اميف ريكفتلاب نوملعتي لافطألا
 ضرم نم نوناعي نيذلا لافطألل ةبسنلاب " ابعص ملعتلا نم ءزجلا اذه نوكي دق حاجنب لصاوتلا تاراهم لفطلا ملعتي اذهبو للملاب
 .ةينهذلا ةقاعإلا عاونأ ضعب وأ دحوتلا

v لعفلا قيرط نع ملعتلا 

 حجني مل نإ ىتح لاعفو يباجيإ لكشب نيرخآلا عم لصاوتلا ىلع هتردق روطي هنإف حاجنب نيرخآ عم ثدحتي وأ لفطلا بعلي امدنع
 .رمألا حجني ال اذاملو ةلكشملا يهام ظحاليو زيمي لفطلا نإف رمألا

 ةيعامتجالا لفطلا تاراهم ةيمنت ىلع دعاست يتلا قرطلا نمو

 :لفطلا عم ثيدحلا •

 عيجشت مزاللا نمف . .هذه ملعتلا ةيلمع حاجنإل يرورضو ماه رمأ ءيش يأ هميلعت ف لفطلا عم ثيدحلا ف لصاوتلا ىلع ظافحلا
 لكشب ةراهملا كلت ملعتي هنإف هيرحب ثيدحلا هنم بلطت امدنع بذهم لكشب كمامأ ودبي يك طقف عامتسالا سيلو ملكتلا ىلع لفطلا
 .نيرخآلا عم بعللا ف ةكراشملا وه ملعتلا ةيلمع نم رخآ ءزج .لهسأ

 :بعللا •

 نيرخآلا برض نأ لفطلا ملعتي هلالخ نمف مهعم بعللا وه نيرخآلا عم لصاوتلا تاراهم لفطلا ميلعت ف ةيلاعف قرطلا رثكأ وه
 .حرملا بلجت بعللا ةكراشم ناو ئطاخ كولس

 :رودلا راظتنا •

 امدنع راظتنالا نف لافطألا ميلعت يغبنيف .رشبلا دنع ةيرطف هفص سيل ربصلا نأ امب .ةنسح ةفص راظتنالا نف لافطألا ميلعت نإ
 ليجأت ىلع رداق لفطلا لعجي نأ نكمي اذكه .كلذ ىلع هتأفاكمو ربصلا ىلع هعيجشتو .قافرلا عم بعللا دنع وأ ءيش نوديري
 .كلذ فرعي ال ناك ناو ىتح .هتابغر عابشإ

 :يلاعفنالا طبضلا •
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 لثمت تالاعفنالاو .هتايح ف " امهم " ارود بعلت رعاشملا نأل يرورض وهو اهنع ريبعتلاو رعاشملا روطي لافطألل يلاعفنالا ومنلا نإ
 اهبحصت ةينادجو هلاح وه لاعفنالاو كولسلا عفاود ةيوقتلو ةيعامتجالا تاقالعلا ف هماه لماوع يهو لصاوتلل هماه هليسو
  .ةئجافم هروصب درفلا يتأت ةلاح وهو .هيكرح تاريبعتو ةيجولويسف تابارطضا

 ديدحت ,ةلكشملا ةيمست ,ام فقوم ف ةلكشم دوج( فرعت اهنمو تالكشملا لح تايجيتارتسا ىلع لافطألا بيردت :سداسلا رشؤملا
 )اهقيبطت ةيناكمإو لولحلا حارتقاو ,هروعشو ةلكشملا بحاص

 تاراهملاو ,اهملعت هل قبس يتلا فراعملاو تامولعملا ًامدختسم درفلا اهب موقي يتلا تايلمعلا ةعومجم هب دصقي :تالكشملا لح موهفم
 ةلكشملا لح بولسأ نإ .هل لح ىلإ لوصولاو ,هيلع ةرطيسلا ف هل فولأم ريغو ,ديدج لكشب فقوم ىلع بلغتلا ف اهبستكا يتلا
 نازتالا ةلاح ربتعتو ,فرعم نازتا ةلاح ىلإ لوصولا فدهب مهناهذأ هيف نوِلمْعُي يقيقح فقوم ف لفطلا وأ ملعتملا عضي بولسأ وه
 .فاشتكا وأ ةباجإ وأ لح ىلإ هلوصو دنع ةلاحلا هذه متتو اهقيقحت ىلإ لفطلا ىعسي ةيعفاد ةلاح فرعملا

 تالكشملا لح بولسأ لالخ نم نوكي نأ بجي تايضايرلاو مولعلا سيردت نأ نويوبرتلا ىري •

 .مهسفنأ لافطألا اهب ركفي يتلا تالكشملا نكلو ,تالكشملل يه اهقلخ ىلع ةملعملا دمتعت نأ ىنعي ال اذه •

 .ةهجومو ةرسيمك وه ةملعملا رود نوكي امنيب تاعومجم فو ةيلالقتساب لافطألا لمعي نأ ىنعي تالكشملا لح •

 .نكمملا ومنلا زيح ةقطنم دنع مهمعد نم نكمتت ىتح اهلافطأب ةديج ةفرعم ىلع ةملعملا نوكت نأ بجي •

 ةدعاسم نود هب مايقلا مهنكمي ام لوح اهتاظحالم ليجستو ةيئاقلتلا مهتالعافت ءانثأ مهتاردق ةظحالم بلطتي اذه •
 .لح ىلإ ةجاحب ةلكشم اهيف مهتاردقل يدحتلاو ةبوعصلا نم اردق لمحت ةطشنأل طيطختلاو

 .لافطألا تاربخب ةطبترم ةحورطملا ةلكشملا نوكت نأ بجي •

 .فاشكتسالاب يقتري يذلا يعيبطلاو يمسرلا ريغ ملعتلا ىلع زكري ةلحرملا هذه ف تالكشملا لح نأ •

 تالكشملا لح تايجيتارتسا ءانبل اصرف لافطألل رفوت يكل تممص ةلكشم عم هميدقت متي نأ نكمي ديدج عوضوم لك •
 .مهب ةصاخلا

 :ةلكشملا نمضتت دقو

 ً.الح وأ تامولعم وأ ًاريسفت وأ ةباجإ بلطتي ًافقوم وأ ًالاؤس •

 .لبق نم ًافورعم نكي مل ديدج لح عادبإ وأ فيكتلا وأ ملعتملل ةميق ةصرف هرابتعا نكمي ًايعقاو وأ ًايضارتفا ًافقوم •

 .تايناكمإ نم هيدل رفاوتي امب هغولب عيطتسي الو ددحم فده قيقحت عفاد هكولس مكحي امدنع درفلا هجاوي ًافقوم •

 .قئاعلا هيف رهظ يذلا فقوملاب طبترم ملعتملا نهذ ف لئام ضرغ قيقحت نود لوحي قئاع ةباثمب رهظت يتلا ةلاحلا •

 .هنم صلختلا ملعتملا فدهي ملعتملا ىدل رتوتلاو قلقلاو ةريحلا ريثي ًافقوم •

 ققحتي يذلاو نزاوتلا ةلاح ىلإ لوصولل ةفرعم نم هيدل امب ملعتملا ىعسي ,ملعتملا ىدل فرعم نزاوت لالتخا ةلاح ريثي ًافقوم •
 ةمزاللا ةراهملا وأ ةفرعملا ىلع ملعتملا لوصحب

 .ةءانب ةقيرطب فقوملا لح ملعتملا نم بلطتت ًاديدحتو ,ةرشابم ريغ وأ ةرشابم ةهجاوم •
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 :لافطألا ضاير ف ةلكشملا لح تاوطخ

 ,ةملعملل رودلا نوكي ىلوألا ةوطخلا ف :)يميلعتلا فقوملا عم لعافتلا( ةلكشملاب ساسحإلا :ام فقوم ف ةلكشم دوجو •
 ةيلاكشإ ىلع نمضتملا يميلعتلا فقوملا كلذب لفطلا طبرت ثيحب ةريثم ةروصب يميلعتلا فقوملا ةغايص يه ةملعملا ةفيظوف
 .ضومغ وأ

 ةيمستو ديدحتب لفطلا موقي .ةباجإ وأ لح نع ثحبلا ىلإ لفطلا عفدي ريثم وأ ضماغ فقوم يه ةلكشملا :ةلكشملا ةيمست •
 .ةلكشملا

 ف ةوطخلا هذه رهظت ام ًابلاغ( ?رعشي فيكو ةلكشملا بحاص وه نم لفطلا ددحي :هروعشو ةلكشملا بحاص ديدحت •
 (ةيكولسلاو ةيسفنلا تالكشملا

 نم هنكمي امّم ,هل تارايخلا ضعب يدقت نكميو ,لفطلا رمع ىلع دامتعالاب كلذ نوكيو :اهقيبطت ةيناكمإو لولحلا حارتقا •
 بسانم رايتخا وه لهو ,هرايتخاب ماق يذلا لحلا نع لفطلا لاؤس متيو .بسانملا ّلحلا داجيإ لبق ةفلتخم لولح ف رظنلا
 .ةلكشملا ّلح ف دعاسي ال لوألا رايتخالا ناك لاح ف ىرخأ لولح يدقتو ,ال مأ

  لاثم

 سيطانغملا :عوضوملا

 فاشتكالاو ثحبلا نكر :نكرلا

 .اهبذجي ال ىرخأ ماسجأو ماسجأ بذجي سيطانغملا نأ لفطلا فرعي نأ :فدهلا

 ملو .طقف اهدحأ كرحت .ةثالثلا براوقلا نم هتبرق .ًاسيطانغم ترضحأ مث ,ءاملا ف ةيقرو براوق ةثالث ةملعملا تعضو :ةلكشملا
 )ام فقوم ف ةلكشم دوجو)  .نارخآلا نابراقلا كرحتي

 )ةلكشملا ةيمست) ?نارخآلا نابراقلا كرحتي ملو براقلا اذه كرحت اذامل :لافطألا تلأس

 )اهقيبطت ةيناكمإو لولحلا حارتقا) :يمخت وأ ةقباس تاربخ نم نوكت دق لافطألا تاباجإ

 .براقلاو سيطانغملا يب ةطوبرم طويخ كانه •

 .ةفدص •

 .براقلا كرح فيفخ ءاوه ءاج •

 .براقلا ف ريغص كرحم دجوي •

 :ةملعملا رود

 .اهتحص ةفرعمل تاباجإلا رابتخا لافطألا نم بلطت
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 نكامأ اولدبتسا .اريغص ًاكرحم هيف اودجي ملف براقلا لافطألا صحفو .ًاطوبرم ًاطيخ اودجي ملف براقلا ةدهاشمب لافطأ ةثالث ماق
 .فيفخ ءاوه لعفب كرحت براقلا نأ اوظحالي ملف براوقلا

 :ةجيتنلا

 .كرحملاو فيفخلا ءاوهلاو طوبرملا طيخلا ةركف لافطألا دعبتسا

 .نارخآلا نابراقلا كرحتي ملو هسفن براقلا كرحت :ةبرجتلا ةملعملا تداعأ

 ًارامسم لافطألا دجو ,كرحت يذلا براقلا حتف تبلطو ءاضيب ةقرو ءوس اودجي ملف يبراقلا حتف :لافطألا ضعب نم ةملعملا تبلط
 .لافطألا شهدنا .ًاريغص

 !براقلا كرحت ,سيطانغملا ترضحأ مث ,ءاملا ف هتعضوو هيف رامسملا تعضوو يميدقلا يبراقلا دحأ ةملعملا تداعأ 

 ?ًاقباس كرحتي ملو نآلا كرحت اذامل ةملعملا تلأس

 ً.ارامسم هيف نأل :لافطألا باجأ

 ?سيطانغملا لعف اذام :ةملعملا

 .براقلا كرحتف رامسملا بذج :لافطألا

 .براقلا كرحتو ,سيطانغملا مهتطعأ مث ,هيف رامسم تعضوو ,يقرو براق لمع لافطألا نم ةملعملا تبلط :قيبطتلا

 .ديدحلا بذجي سيطانغملا نأ لافطألا جتنتسا :جاتنتسالا

  نيرخآلا يذؤت ال ةقيرطب مهرعاشم نع ريبعتلل لافطألا بيردت :عباسلا رشؤملا

 اهتهجاومو هتالكشم لحل ميلسلا ريكفتلا ىلع هدعاسي وهف لفطلا رعاشم مارتحا دنع .هرعاشمل قلطم لوبق عامس ىلإ جاتحي لفطلا نإ
 قرط قفو متت نيرخآلا يذؤت ال ةقيرطب مهرعاشم نع ريبعتلا ىلع لافطألا بيردت .ربكأ زيكرتلاو باعيتسالا ىلع هتردق حبصتو
 :اهنمو لافطألل هيبرت بيلاسأو

 .ةدومو قفرب مهعم بطاختلاو .لافطألا عم ةيساقلا ةغللا لهاجت •

 .بضاغو طبحم :لثم ةيبلسلا رعاشملا نع ربعت يتلا تاملكلا نع داعتبالا •

 .ةلوبقم ةقيرطب مهرعاشم نع ريبعتلا ىلع لافطألا عيجشت •

 .هرعاشم نع اهب ربعي نا عيطتسي تاملك داجيإ ىلع لفطلا ةدعاسم •

 .عفترم توصب ةقئاللا تاملكلا مادختسا ىلع لفطلا بيردت •
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 .ةيكولسلا هعفاود ىلع زيكرتلاو لفطلا رعاشمب فارتعالا •

 .طبحيو راغي هلعجت ةنراقملا نأل نيرخألاب لفطلا ةنراقم مدع •

 .رخآلا فرطلا نع عافدلا مدع •

 .لفطلا عم فطاعتلا ف ةغلابملا مدع •

 .ءازهتسالاو ةيرخسلاب لفطلا ىلع درلا مدع •

 .لافطألا عم فنعلاو ديدهتلا بيلاسأ مادختسا نع دعبلا •
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 لافطألل يندبلا روطتلاو يحصلا ومنلا ةملعملا معدت :يناثلا رايعملا

 لافطألل يكرحلاو يمسجلا ومنلا صئاصخ فرعت :لوألا رشؤملا
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 ةقيقدو هريبك هيكرح تاراهم لافطألا باسكإ دنع ةيدرفلا قورفلا يعارت :يناثلا رشؤملا

 جيسنلاو ةكايحلاو باحسلا قلغو صيمقلا ريرزتو ءاذحلا طبرو مسرلاو عطقلاو ةباتكلا ملعت ةلواحم :ةقيقدلا ةيكرحلا تاراهملا نم
 تاراهملا امأ .لاصلصلاب بعللاو طقالملاو ةقعلملا مادختسا كلذكو غسرلاو نيديلا تالضع ةيوقتل ةعئار ةقيرط يهو ينثلاو فللاو
 .نزاوتلا ىلع ةردقلاو ءانحنالاو تالضعلا طسبو لكرلاو بثولاو طنلاو زفقلاو يرجلاو ريسلا ىلع ةردقلا لثم يهف :ةريبكلا ةيكرحلا
 هذه ضعب .ةناضحلل مهدادعتسا ءانثأ ف " ايئاقلت اهفاشكتسا ف راغصلا لافطألا أدبي يتلا ةيكرحلا تاراهملل ةطيسب هلثما هذهو
 اروعش راغصلا لافطألا ءاطعإ ف امهم ارود بعلت اهنم هدحاو لك نكل .اهناقتا متيل بيردتلا نم اديزم اهريغب ةنراقم بلطتت تاراهملا
 يبو هنيب كلذك فلتختو .ةريبكلاو ةقيقدلا هتالضع يب قورفلا هيدل فلتخت لفط لك نأ جتنتسن كلذ نمو  .سفنلاب ةقثلاو ةءافكلاب
 ىلع ردقي ةثالثلا ماوعألا لفط نإ .هسفنو لفطلا يب ةيدرفلا قورفلا ةضورلا ةملعم يعت نأ دب ال هنإف كلذ نمو .نيرخآلا لافطألا
 ىلع ردقي ةعبرألا ماوعألا لفطو .ةريغصلا نيديلا تالضع يب قسانتلا هصقني هنأل ةقدب طيطختلا هيلع بعصي نكلو ملقلا كسم
 .بعللاو زفقلا كلذكو .هددحم ةحاسم نمض نيولتلاب مكحتلا ىلع ردقي هنإف ةسماخلا لفط اما .طقف ةبابسلاو ماهبإلاب ملقلا كسم
 .هريغ نع لفط نم فلتخت ةيدرفلا قورفلاف

 لافطألا دنع ةقيقدلاو ةريبكلا تالضعلا ومن معدل تاودأ رفوتو ةعونتم ةطشنأ ذفنتو تاربخ دعت :ثلاثلا رشؤملا

 .هيجوتلاو ةبقارملا ةاعارم عم طاشنلاو ةكرحلا ىلع لافطألا عيجشت •

 .طاشنلاو ةحارلل تارتف ميظنت •

 ةملعملا راتخت اهيفو "دئاقلا عبتا" ةبعل :لثم يبصعلا يكرحلا يسحلا رزآتلاو قسانتلا قيقحتل تاسراممو ةطشنأ ريفوت •
 رورملا وأ اهنم طنلاو يساركلا قوف نم رورملا هنكميو ,اهب موقي ةكرح وأ كرحت لك نوكاحيو ,هفلخ لافطألا فطصيو دئاق
 .نوغلابلا اهيف كراش اذإ اصوصخو ,رزآتلاو قيسنتلا ىلع مهبردت ةبعللا هذهو ,دضانملا تحت نم

 لافطألا اهنم ملعتيو ,عاقيإلا عم يشملا وأ قيفصتلاب لافطألا موقي ثيحب ةطيسبلا تاعاقيالا تاذ ىقيسوملا ىلا عامتسالا •
 .ىربكلا تالضعلا تاراهم ىلع لافطألا زفحي يغلابلا كارتشاو ,ةيقيسوملا طامنألا

 يغلابلا كارتشاو ,رزآتلا ةدايزو زيكرتلا ىلع لافطألا عجشت يتلا باعلألا نم طئاحلا ىلع ةطقن وأ ءانا هاجتا ف ةركلا يمر •
 .ةراهملا ىلع بيردتلاو رارمتسالا ىلع مهزفحي

 بيردتل فقاوملا ريفوتو ,فاشتكالل ناكملاو تقولا نم ةيفاك تاحاسمو رايتخالل صرف ريفوتل ةيلخادو ةيجراخ جمارب دادعا •
 .ةريبكلا تالضعلا تاراهم

 ,اهعطق نكميف ةمواقم تاذو ةفيثك اهنكلو اهليكشت ىلع دعاست ةنيل نئادللاف ,ةفلتخملا تاودألاو لاصلصلاو نئادللا ريفوت •
 .ةقيقدلا تالضعلا بيردتل ةبسانم يهو

 نكمي تاناويحلا ةسارد دنع :لثم جهنملا نم ىرخألا تالاجملا ةطشنأ عم ةقيقدلاو ةريبكلا تالضعلا بيردت ةطشنأ لماكت •
 ةيموقلا تابسانملا ةسارد دنع .اذكهو نابعثلا لثم فحزلا وأ الثم ةطقلا تاكرحت ةاكاحمب هيف لافطألا موقي طاشن ةفاضا
 نكمي .تاضارعتسالا ءانثا ةطرشلا بئاتك لعفت املثم لوبطلا ةبحاصمب تاعومجم ف يعاقيالا يشملا لافطألل نكمي



@hopeinmyhand                            @hopeinmyhand                           @hopeinmyhand 
 
 

@hopeinmyhand                            @hopeinmyhand                           @hopeinmyhand 
 

 ف ةفلتخم ةيسدنه لاكشا لمع مهنكمي امك ,اهدعب لافطألا موقيل لاصلصلا نم تارك لمع قيرط نع باسحلا ةسارد
 .حرطلا وأ عمجلا ميهافم ىلع بيردتلل رخآ لفط بيصن ىلع تاركلا نم لافطألا دحأ بيصن ةفاضا نكميو ,طامنا

 ,مهرايتخا ببس نع لافطألا عم ثيدح ةماقا ةملعملل نكميو ,لافطألا اهنم راتخيل ىقيسوملا نم ةفلتخم تاليجست ريفوت •
 فاشتكا معدو ,يقيسوملا عاقيالا عم مهقيفصت وأ يصعلاب مهرقن قفاوت وأ ,ةنيعم تامغن ردصت يتلا تالآلا ديدحت وأ
  .ةركتبم تامغن نم هنوردصي امو مهتعتم ف مهتكراشم قيرط نع مهتاراهم روطتو تاوصألل لافطالا

 .ًايموي ةعاس نع ةمظنملا ةيندبلا هتطشنأ لفطلا اهيف سرامي يتلا ةينمزلا ةرتفلا لقت الأ بجي •

 ةدعل رمتسي نأ لضفملا نم هنإ لب ,ةعاس نع لقي ال امل رحلا يندبلا طاشنلا اوسرامي نأ نسلا هذه ف لافطألا ىلع •
 .همون ةلاح ف الإ ةلصاوتم ةقيقد يتس نم رثكأل ةكرح وأ طاشنب موقي ال اًنكاس لفطلا لظي الأ بجي امك .اًيموي تاعاس

 ةلحرم ىطختي نأ هيلع بجي اذلو ,لبق يذ نع ةءافك رثكأو ةيكرحلا هتاراهم نم اًنكمت رثكأ لفطلا نوكي ةلحرملا هذه ف •
 .اًديقعت رثكأ ةيكرح تاراهم بلطتت يتلا كلتب بعللا ىلإ ةيديلقتلا تابعكملاب بعللا

 ريياعم اهيف رفاوتت ,قلطلا ءاوهلا ف هجراخو لزنملا لخاد ةبسانم نكامأ ةسردملا لبق ام رمع ف لفطلل رفوتت نأ بجي •
 .ةريبكلا تالضعلا فدهتست يتلا نيرامتلاو ةطشنألا ةسرامم لفطلل ىنستي ىتح كلذو ةيلاثملا ةمالسلاو نامألا

 مايق ريسيت ىلع اولمعي نأو ,ةطشنألاو نيرامتلا كلت ةيمهأل يكردم اونوكي نأ لافطألا عم ةطشنألا هذهب يمئاقلا ىلع •
 .اهلالخ نم ةيكرحلا هتاراهم ةيمنتب لفطلا

 :يكرحلا يمسجلا ومنلا نمض تاسرامملاو تاراهملا

  ىرغصلا تالضعلا •

 ىربكلا تالضعلا •

 يكرحلا يسحلا رزآتلا زيزعتل لافطألل ةعونتم ةطشنأ ذفنتو تاربخ دعت :عبارلا رشؤملا

 ةبسنلاب اًيويح رمألا اذه دعيو .اهجراخ ملاعلا أدبي نيأو يهتنت نيأ ,هدسج دودح ىلع لفطلا فرعتي نأ وه يكرحلا يسحلا لاجملا
 .برضملاب ةركلا برض وأ ةدضنملا ىلع حدقلا عضو وأ ملقلاب ةباتكلا لثم ءايشألا عم لماعتلا نمضتت يتلاو ىرخألا ملعتلا تايلمعل
 .بسانملا يكرحلا قفاوتلل لصوتلا اًضيأ بلطتت يتلاو ,ةفلتخملا تاطاشنلا ءادأ ف ةراهملاو ناقتإلل لوصولل اًيساسأ اًنوكم دعي امك

 :ف صخلتت يتلا لافطألا ىدل يكرحلا-يسحلا كاردإلا ريوطتو ةيمنت

 يب تاقالعلا ءانب .ةفلتخملا تاكرحلاب اهتقالعو همسج ءازجأب لفطلا ةفرعم :Body Awareness مسجلاب يعولا •

 .ادح ىلع همسج نم ءزج لك تايناكمإ ديدحت ىلع لفطلا ةدعاسم .نيديلاب قيفصتلاك ضعبب اهضعب مسجلا ءازجأ

 .ةيجراخلا ءايشألاب هتقالعو غارفلا مجحب لفطلا ةفرعم :Spatial Awareness يناكملا يعولا •
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 قباستيو لفط ىلعأ نم لأستو يلعأل زفقلا لافطألا نم بلطت نأ يجراخلا بعلملا ف يكرح طاشن ةسرامم دنع ةملعملل نكمي -
 لافطألا نم بلطتو يليمزب هكوسمم لابحأ ةدع مدختست نأ نكمي امك زفقلا ةسراممب لافطالا دعسيو ًاعم زفقلا ف لافطألا
 .اهتحت نم رورملا وأ اهقوف نم زفقلاب ءاوس اهزايتجا

 .يئيش يب ريسلا-

 .قاوطأ لخاد فحزلا-

 .ةنيعم ملاعم ف قيرط عابتإ -

 .لبح ىلع ريسلا -

 نكمي .)فلخو مامأو راسيو يمي( ةفلتخملا تاهاجتالاب لفطلا ةفرعمDirectional Awareness يهاجتالا يعولا •

 .رسيألاو نميألا بناجللو فلخللو مامألل ةفلتخم تاهاجتا ف اوشمي نأ بعلملا ف لافطألا نم بلطت نأ ةملعملل

 :ةينامزلا ميهافملل نيرامت :لثم نيرامت ءارجإ نكمي .تقولاب لفطلا ةفرعم :Temporal Awareness ينامزلا يعولا •

 .راهنلا – ليللا – دغلا – مويلا – سمألا – دعب – نآلا – لبق

 مهتاردقل ًايدحت مدقتو ةحضاو طباوضو دعاوقب ةبوحصم ةيكرح باعلأ ملعت ىلع لافطألا دعاست :سماخلا رشؤملا

 فلآتو سوفنلا ديدجتو ةمهلا ةدايزو طاشنلاو ماسجألا ةيوقت نم ةيعرش ةيماس افادهأ ةيكرحلا باعلألل نوكي نأ يغبني •
 .رورسلاو حرملا ثعبو بالطلا

 بيرقتل وأ ييفاقث يلمع يب حيورتلا فدهل الثم نوكت نكلو ةرمتسم ةداع ةيكرحلا تاقباسملاو باعلألا نوكت نأ يغبني ال •
 طاشنلل نيدجتسم بولق

 .مئاد لكشب ةيكرحلا جماربلا ف ريوطتلا يغبني •

 .ةدئافلل ههيجوت وأ ةيكرحلا جماربلا نم ديفملا رايتخا يغبني •

 .بولقلا يب قرفي امو سوفنلا ف رشلا عرزي نأ نكمي امو رطخلاو اهنم راضلا نم رذحلا يغبني •

 بولسأب جئاتنلا نالعإو قيرف لكل ةصاخ ناولأو ةنولملا مالعألا مادختسا نكمي ةراثإللو ةيكرحلا تاقباسملا ف ةراثإلا عرز •
 .باذج

 .ةسفانملاو ةراثإلا ةدايز نم هنكمي ىرخألاو ةنيفلا يب جئاتنلا نالعإو ةلحر وأ ةينمز ةرتف رادم ىلع جئاتنلا دصر •

 ..اذكهو ةيجوز قرف ةرمو يتقرف ةرمو ةيدرف تاقباسملا نوكت ةرمف قرفلل ةبسنلاب عيونت كانه نوكي نأ نكمي •

 مهل اهمدقي نأ يغبني اذل ةعاطلاو ماظنلا ملعت ىلع بالطلل نيرمت ةبعللا ف ةدوجوملا دعاوقلا ربتعي نأ ذاتسألل يغبني •
 .بيترتو حوضوب

 .بالطلا لمي ال ىتح حورشلا ذاتسألا رثكي نأ يغبني ال •
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 نم ابلاط نولقني مهلعجن نأ اندرأ اذإ :الثمف( ةبعللا لالخ نم سانلل عفنلا ىلع بالطلا ميلعت ف تاسفانملا نم ةدافتسالا •
 (اذكهو باصملا وأ ضيرملا لقن ةقباسم لوقنف رخآل ناكم

 رمعلا ف ةبراقتم وأ ةيواستم ةعومجم ىلع ةسفانملا نوكت نأ ةلواحم •

 يبرت اهنإف لوادجلاو دعاوقلاو طباوضلا عضو عم ةيكرحلا ةقباسملل ةموسرم وأ ةروصم جذامن مادختسا نكمأ اذإ •
 .بيترتلاو ماظنلا ىلع يكراشملا
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 تابثلاو نزاوتلا ىلع لافطألا دعاست ةيكرح ًاباعلأ مظنت :سداسلا رشؤملا
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 ةيرمعلا ةلحرملا ف لافطألا عيمج صئاصخ عم مءالتتل ةئيبلا ف لدعتو اهميقتو يكرحلا ومنلل ةمعاد ةئيب دعت :عباسلا رشؤملا
 اهسردت يتلا

 عبتت يتلا بيلاسالاو لافطالا ملعت قرط فرعت نا يكرحلا ومنلل ةمعادلا ةيفصلا ةئيبلا ميظنت ف ريكفتلا لبق ةضورلا ةملعم ىلع
 نامألاب لافطالا رعشت يتلا ةئيبلا مظنت نا ةملعم ىلع اذل مهصئاصخو لافطالا تاجاحل اهتفرعم ىلا ةفاضإلاب ملعتلا اذه ف
 .ةيعامتجالاو ةيسفنلاو ةيدسجلا مهتمالس نمضتو ةيرحب لمعلا ىلع مهزفحتو

 :لافطالا ضاير ف ةيفصلا ةئيبلا صئاصخ 

 :يلي ام ةاعارم اهيلع نإف ةيفصلا ةئيبلا ميظنت ةملعملا ديرت امدنع

 لافطألل ةمدقملا ةيميلعتلا تادحولا فقاوملل اقفو ريغتت ةنرمو ةرمتسم ةيلمع وه ةيفصلا ةئيبلل طيطختلا نا كردت نأ •
 .يساردلا ماعلا ءانثا ف

 لافطالا عم وا داوملاو باعلالا عم مهدرفمب بعلل اذه ناك ءاوس مهراكفا نع هب نوربعي يذلا بعلل لافطالا ليم ةاعارم •
 .نيرخالا

 نمض وا ةيدرف ةروصب مهعم اهلمعو لافطالا يب اهلقنتو ةملعملا ةكرحب ةيفصلا ةئيبلا ميظنت ءانثا ف ريكفتلا ىلع لمعلا •
 ةرظنب ناكرالاو لافطالا عيمجل ةلماشلا ةيؤرلاب ةملعملل ميظنتلا اذه حمسي ناو مهتيعمج لافطالا عم وا ةريغص ةعومجم
 .ةبقاث ةعيرس

 لافطالا رعشي ال ىتح قيقد طيطختب عاجرتسالا ةقلحو ةيحابصلا ةقلحلا ف لافطالا سولجل حوتفملا تاحاسملا ةاعارم •
 .ةعساولا تاحاسملا ف عايضلاب

 ةيجراخلا ةئيبلا

 زاتمي يذلا بعللا قيرط نع يمسجلا مهطاشن نوغرفي اهيفف ةضورلا لافطأل ةيمويلا ةايحلا ف ةريبك ةيمهأ ةيجراخلا ةحاسلل
 لافطألاف ةيكرحلاو ةيعامتجالا تاراهملا نوسراميو ضعب عم مهضعب لافطلا لعافتي اهيفو ةيرحب يشملاو زفقلاو قلستلاو ضكرلاب
 ديلا ةكرح عم يرصبلا رزآتلا ىلع مهدعاسيو تافاسملا ريدقت نم مهنكمي امم مهب طيحملا غارفلا ىلا نوفرعتي مهتكرح لالخ نم
 تاداع مهبسكي ةيجراخلا ةحاسلا ف تاعومجم ف لافطالا بعل نا ً.اعم يسفنلاو يمسجلا لاجملا لمشت لافطألل ةكرحلاف مدقلاو
 مهتاردق فاشتكاو رودلا راظتناو تالاعفنالا نع سيفنتلاو سفنلاب ةقثلاو ةرباثملاو ربصلاو ةكراشملاو نواعتلاك ةايحلا ف اميقو ةعونتم
 عاونا ضعب لتق ىلع دعاسي يذلا يقنلا ءاوهلاو سمشلا ةعشأل مهضرعت بسب لماكتم مسجو ةديج ةحصب مهعتمت ىلا ةفاضإلاب
 ايعيبط ادادتما ربتعت لب ةرحلا باعلألل طقف تسيل ةيجراخلا ةئيبلا نا .ضارمالا ضعب نم ةياقولا ىلع مهدعاستو تاسوريافلا
 صرف نم اديزم لافطألل حيتت ةنمآ ةريثم ةقيرطب ةفداهلا ةطشنالاو باعلألا فيظوت اهلالخ نم متي ثيح ةيلخادلا ةيفصلا ةئيبلل
 ةحاسم رثكالا ناكملا ربتعت يتلا ةيجراخلا ةحاسلا فيظوت لمعلا كلذكو .يميلعتلا مهجمانرب ءانغا ىلع مهدعاست يتلا ملعتلا
 :يلي ام قفو مهومن صئاصخو لافطالا تاجاحو ةعوضوملا جهانملاو لافطالا ضاير جمارب عم مءالتتل ةضورلا ف اعاستاو

 .يديالا لسغو يرلا ةيلمع مهيلع لهسيل ءام ردصم نم ةبيرق نوكت ثيحب ةعارزلا ف لافطالا اهمدختسي ةقطنم داجيا •
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 .(لمرلاو ءاملاب بعللا ةقطنم( ىمست ثيحب ءاملاو لمرلا ضاوحا عضول ةيجراخلا ةحاسلا ف ناكم داجيا •

 جاتحي عوضوم لامكتسال وا لافطألل صصقلا ةءارق ف لمعتست راجشالا لالض لثم ةيجراخلا ةئيبلا ف للضم ناكم داجيا •
 .هليعفتو ةيجراخلا ةحاسلا ىلا

 باعلاو قلستلا باعلأل صصخت ةقطنملا هذه نا .يكرحلاو يمسجلا روطتلا ززعت يتلا بعللا ةقطنم ىلع مامتهالا زيكرت •
 .حيجارملاو نزاوتلا

 .ةفوصرم تارمم ىلع تارايسلاو تاجاردلاب لافطالا بعلي رورملا باعلأل ةقطنم ةفاضإب ريكفتلا •

 .ةيلخادلا ةئيبلا ف اهيدل عستم نكي مل نا ةيجراخلا ةحاسلا ف ىمدلا حرسم لامعتسا •
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 لافطألل يوغللا ومنلا ةملعملا معدت :ثلاثلا رايعملا

 لافطألا دنع يوغللا ومنلا صئاصخ فرعت :لوألا رشؤملا

 :يتآلا لمشت يوغللا ومنلا صئاصخ

 عيرس •

 يوغللا ومنلا ف لافطالا يب ةريبك ةيدرف قورف دجوت •

 يعامتجالاو يلقعلا ومنلاب ةلصلا قيثو •

 :يلاتلاك يهو .لماوع ةدعب رثأتي •
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v فاشكتسالاو ةظحالملا ىلع لفطلا ةردق. 

v اهعمسي يتلا تادرفملا يناعمب هتفرعم. 

v هلبقتو هتياعرو هب مامتهالا ىدمو ةلئاعلا ف هبيترت. 

v هيلإ يمتني يذلا سنجلا عون. 

v ةرسألل ةيعامتجالا ةلاحلا. 

v هتغل ةقاعإ ثيح نم ةغللا يئانث تيبلا ريثأت 

v اهيلع بردتيو ةغللا لمعتسيل صرفلا دوجو. 

 قطنلا ف لفطلا رخأتي دقو .ريغلاب امهلاصتا نم قثوأ امهضعب عم امهلاصتا نأل يوغللا ومنلا ف ام ًاعون نامأوتلا رخأتي :ةظوحلم
 .قطنلا ءاضعأ ضعب ف للخ دوجو ببسب
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 :يوغللا بناجلاب قلعتي اميف ةضورلا لفطل تاراهملاو تاسرامملا
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 عمتجملا ةفاقثو جمانربلا ةفسلف عم ةقفاوتملا ةيوغللا تاراهملا لافطألا باسكإ ف مهست ةطشنأ ذفنتو تاربخ دعت :يناثلا رشؤملا

 ةيوغللا تاراهملا
 وحن هيجوتلا ف لفطلا أدبي ثيح , ةسردملا لبقام ةلحرم ف ةصاخو ىرخألا تاراهملا يتش ةيمنتل ةيساسألا ةغللا ربتعت
 :ىلإ مسقنتو . مهعم لعافتيو نيرخآلا
 
 ةسداسلا يلإ ةيناثلا نم تاونسلا ف ريبك لكشب ريبعتلا يلع لفطلا ةردق دازتو ةركبم نس ف ومنت : ثدحتلا تاراهم )أ(
 ثدحتلا تاراهم فادهأ ديدحت نكميو رعاشملاو تابغرلاو راكفألاو لاعفألا نع ريبعتلاو ءايشألا ةيمست لافطألا ملعتي ثيح
 :يلاتلا وحنلا يلع
 اهب رعشي يلا لاعفألاو ءايشألا نع ريبعتلل لفطلا اهجاتحي يتلا ةيوغللا تادرفملا ومن )أ(
  فورحلل ميلسلا قطنلاو تاملكلل حيحصلا ظفللا )ب(
  ةغللا دعاوق بسحو ةروتبم ريغ ةميلس لمج ف ملكتلا )ج(
  مالكلا ينعم عماسلا مهفيل راكفألا بيترت ةراهم باستكا)د(
  نيرخآلاب لاصتالا ةراهم )ه(
 ةءارقو , ةظحالملا ةيمنتل مهيلإ ةلئسألا ةديجوتو , لافطألا يلع ةباذج روص ضرع لالخ نم تاراهملا هذه ةيمنت نكميو
 . تاملكلاو فورحلل اهظفل ةقيرطو ةملعملا توص لافطألا عمسيل لجسمب ةناعتسالا نكميو لافطألا يلع صصقلا
 
 ةيمنت ةيمهأ يتأت انه نمو )ثيدحلا( ةقوطنملا ةغللا ريسفت ةلواحمل عامتسالا وه تاصنإلا :) تاصنإلا( عامتسالا تاراهم )ب(
 -: يه تاصنإلل عاونأ ةعبرأ كانهو , مهل لاقي امو مهلوح ىرج ام اومهفيل لافطألا ىدل عامتسالا تاراهم

 ةيشماه ةقيرطب عمتسيو ام طاشن فاكمهنم لفطلا نوكي امدنع متي ىذلا يضرعلا عامتسالا وه : يشماهلا تاصنإلا*

 .اًلثم يقيسوملل

 لفطلا ناك نإو هب عتمتسي نأ ديريو هرسي هيلإ عمتسي ام نأل زيكرتبو لفطلا هب موقي ىذلا عامتسالا وه: ىريدقتلا تاصنإلا*

 .هردقي هنكلو هعمسي ام مهفل ًادوهجم لذبيال

 ام مهفيو عباتيل ًادوهجم لذبيو ههابتنا تتشت يتلا رهاظملا لك يغليف همهفيل ههابتنا لفطلا هيف زكري : يهابتنالا تاصنإلا*

 . لاقي

  هيلإ هجوي لاؤس يلع دري نأك لعف درب بلاطم لفطلا هيف نوكي : يليلحتلا تاصنإلا*

  ةءارقلا وحن ةيباجيإ تاهاجتا مهباسكاو يوغللا مهومن زيزعتل لافطألل ايموي أرقت :ثلاثلا رشؤملا

 له .ةءارقلل ًالهأت رثكأ نوكي ;هل أرقت يتلا صصقلا عامس داتعا يذلا لفطلا نأ وهو ,)يَفلؤملل مالكلاو( مهم رخآ ءيش كانه
 بيترت امنإو ,تاملكلا فالتخا سيل( ?ةيمويلا انتاثداحم ف اهلمعتسن يتلا ةغللا نع ءورقملا باتكلا ةغل فالتخا نع ام اموي تلءاست
 مادختساب يفتكنو ,ثيدحلا نع ًانايحأ فقوتن ضعبلا انضعب ىلإ ثدحتن امدنع اننإ .)عطقملا وأ ةلمجلا ف اهعضوو تاملكلا هذه
 ريغتي امبرو ,رشابملا ثيدحلا دنع ريغتي ةلمجلا ف تاملكلا بيترت نإ .رخآلا صخشلل ىنعملا لصوت يتلا تاءاميإلا وأ تاراشإلا
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 تاراشإلاو تاحيملتلا طقتلي ,هيلإ ثدحتن يذلا صخشلا نأل كلذ ;عمتسملا مهف ف كلذ رثؤي نأ نود نكل ,كلذك يوحنلا عضولا
 ىلع ًابلاغ بتكلا دمتعت ,كلذ لباقم ف .اهدحو ثيدحلا ةغل لالخ نم سيلو يلكلا انكولس لالخ نم دوصقملا ىنعملا ىلإ يدؤت يتلا
 ركبم تقو ذنم ,لفطلا ىلع ةبوتكملا صصقلل ةرمتسملا ةءارقلا لالخ نمو .يعم طمن ف ةبترم اهتغلف اذل ;طقف لمجلاو تاملكلا
 ثوحبلا هدناست هاجتالا اذهو .ةءارقلل ركبملا ملعتلا صرف ديزي امم ,بتكلا هيلع نوكت يذلا يوغللا طمنلا كلذ فلأيس هنإف ,هرمع نم
 داتعا يذلا لفطلا نم ًابيكرت دقعأ ًالمجو ,ًءانغ رثكأ ةغل مدختسي )صصقلل عمتسي يأ( هيلع ُأرقُي يذلا لفطلا نأ ىلإ ريشت يتلا
 .طقف ةيكحملا ةغللا ىلع دامتعالا

 ًايفيظو ةغللا مادختسال ًاصرف لافطألا ماما حيتت ةطشناو تاربخ دعت :عبارلا رشؤملا

 :لالخ نم كلذو ,ةغللا مادختسال ةصرفلا ةحاتإو لفطلا عم لعافتلل لاعف يباجيإ وج قلخ

 .ةفولأملا ءايشألا نع ثدحتلاو ةحيحص ةغل مادختسا •

 .ةتماصلا ةبعللا لعج مدعو بعللا ءانثأ لفطلا عم ثدحتلا  •

 .تاقوألا عيمج ف هلمع هيلع يغبني ام فرعي يح نامألاب رعشي وهف هلعفيس ام ةفرعمل لفطلا جاتحي •

 .ثدحتلا ىلع لفطلا زيفحتل صرفلاو فقاوملا عنصت •

 .هيلع طغضلا ريغ نم ملعتلاو فاشكتسالا ىلع هزفحو لفطلا ةراثإ •

 اهب عتمتسي يتلا لافطألا دئاصقو ديشانألاو ةروصملا صصقلا نم دفتساو اهلضفي يتلا صصقلا لفطلا ىلع درست •
 .رارمتساب هيلع اهرركتو

 ةيلقعلا هتاردق بسح ةباجإلا هنم رظتنت اهنا اههجو ريباعتو ةملعملا توص ةربن نم رعشي لفطلا عدتو ةطيسب ةلئسأ لأست •
 لافطألا مظعم علوي :تاناويحلا باعلا ةغللا مهباسكإ ىلع دعاست يتلاو لافطألل ةببحملا ةطشنألا نمو .ةيظفللاو
 ةرم نم رثكأ كلذ ررك هظفلت يذلا توصلا ِقطنا ,اهيلإ يريشا ,كلصف ف ريفاصع وأ ةطق كدنع ناك اذإف تاناويحلاب
 ,تاناويحلا كلت ءامسأ مس ,اهفاشتكا ىلع هدعاسو ةفيلألا تاناويحلا عيمج نع كلفط ربخأ .كلذ ف كدلقي لفطلا ِلعجاو
 دشنا اهيلع هفرع ةنيعم ةروصلا ىلإ راشأ اذإ ?هعم لماعتي فيك رظنا ,لفطلل هطعأو ةفيلألا تاناويحلل اروصم اباتك ِلمعا
 كلفط عد ,ناويحلا لكش ىلع يتلا ىمدلا ِمدختسا ,تاناويحلا ءامسأ ىلع يوتحت يتلا ةعئاشلا ديشانألا ضعب لفطلل
 .اهفاشتكا لواحيو اهسملي

 ةمج ةدئاف وذ هرابتعا نكمي لفطلا ةدعاسم وأ سابلإ ءانثأ ةملعملا هيضمت يذلا تقولا نإ :تيكاجلا /ءاذحلا ءادترا ءانثأ •
 ةصق درس وأ ةيلبقتسم ثادحأ نع ثدحتلا وأ هلعفت امع مالكلا ةملعملا ناكمإبف رخألا ىلإ امهنم لك هابتنا زكرتي ثيح
 .لفطلل ةريثم

 تاملكف اهتامادختساو ةغللا لفطلا ميلعتل ةعتمم ةصرف يهف ماعطلا ةدئام ىلع ءاقتلالا ةرركتملا ثادحألا نم :ةبجولا ءانثأ •
 انلفطل ملعتلا صرف حيتت ةحيحصلا ةبذهملا ةغللا مادختسا كلذكو ,خلا ,ولح ,ريثك ,ليلق ,دراب ,نخاس ,ذخ ,تاه لثم
 .ةيوغللا هتاردق ةيمنتو

 يظفللا هيجوتلا مادختساو ,ليكشتلا ةيلمع لالخ نم ةراهملا هذه ىلع لفطلا ميلعت نكميو :توصلا ولعو ةربنلا ديلقت طاشن •

 يلاع توص رطاش هوأ ", " كتوص عفرأ " لثم ةرابعب
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 عامتسالاو ثدحتلاو ةباتكلاو ةءارقلا ةعبرألا ةيوغللا تاراهملا ةيمنت :سماخلا رشؤملا

 :عامتسالا ةراهم

 .ءاغصالا ف ةنسحلا تاداعلا ىلع لافطالا بيردت •

 .مههابتنا تتشتي ال ىتح ءابالا وأ ةملعملا نم ريثكلا مالكلاب لافطالا قاهرا مدع •

 .ةحضاو تارابعبو ةلهسو ةريصق لافطألل ةهجوملا ةيظفللا تاهيجوتلا نوكت نا ةاعارم •

 .هيلا ثيدحلا دنع ةيوغللا لفطلا تاردقو تايناكما ةاعارم •

 .يموي لكشب اوعمتسي نأل لافطألل صرفلا ةحاتإل ديشانألاو صصقلا مادختسا •

 .تاملكلا وأ ةيدجبألا فورحلا تاوصأو ءامسأ عامس يلع لفطلا بيردت •

 .توصلا ردصم ىلع فرعتلا يلع لفطلا بيردت •

 .اهديلقتو اهيلع فرعتلا ةلواحمو لفطلا ةئيب ف ةفولأملا تاناويحلا تاوصا يلا عامتسالا •

 .اهيلع فرعتلا ةلواحمو ةئيبلا ف ةدوجوملا تاودأو تالآلا تاوصا يلا عامتسالا •

 :ثدحتلا ةراهم

 .لفطلل مارتحالاو لبقتلاو بحلا اهدوسي ةديج ةيسفن ةئيب ريفوت •

 .لفطلاب ةصاخلا ةروصملا تالجملاو بتكلا ريفوت •

 .لزنملا ف ديشانألاو ةيعدألاو ةينآرقلا تايآلا ديدرت يلع لفطلا عيجشت •

 .هتاجايتحا نع يظفللا ريبعتلا يلع لفطلا عيجشت •

 .تاهزنتملاو ةيرسالا تالحرلا نع ثيدحلل ةصرفلا لفطلا ءاطعا •

 ةدراولا رويطلاو تاناويحلا تاوصأو تاكرح ديلقت عم هيلع ةضورعملا ةروصملا صصقلا درس ةداعا يلع لفطلا عيجشت •
 .اهيف

 .ةضورلا ف يمويلا جمانربلا ةطشنأ لالغتسا •

 .لافطألا صصق ليثمتل ةضورلا حرسم لالغتسا •

 .تادرفملا ىلع دمتعت يتلا ةيظفللا باعلألا ةسراممل لافطألل ةصرفلا ةحاتا •

 :ةءارقلا ةراهم

 .مهلويمو مهتاردق بسانت لئاسوو تابيردتو ةطشنأ دادعإل ةيلقعلا لافطألا تاردقو تايوتسم ديدحت •

 .ةرايز وأ ةلحر نع مهتاربخ ليجست •

 .هصخي ام لكو هتلئاعو هباحصأو هسفن لوح لفطلا عم راوحلا •

 .ةضورلا لخاد قفارملاو ءايشألا تايمسم ةباتك •
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 .هرمعو هتدلاو مساو هسنج هنزو هلوطو يثالثلا همسا لفطلاب يفيرعت لودج فاشتكالا ف •

 .اهنع ثدحتلاو اهليصافت ف قيقدتلاو ةروصلا ف رظنلا •

 .)راسي ,يمي ,لفسأ ,ىلعأ( ءيشلا ناكم ةظحالم ىلع لفطلا ةردق ةيمنت •

 .ةعومسملا صصقلا درس ةداعإ •

 .همساب ءيش لك ةيمست لفطلا نم بلطيو روصلا نم ةعومجم ضرع •

 .ةءارقلا ءانثأ تايآلا عبتتو ةروسلا ةدهاشم قيرط نع نآرقلا نم ةريصق روس ظفح •

 بسانت يتلا باعلأو تاتابنو تاناويحو سانو ةعيبط نم لفطلل ةعتمملا بتكلاو ,ديشانألاو صصقلاو بتكلا فلتخم ريفوت •
 .ةعلاطملا نكر ف لافطألا رامعأ

 .ةيميلعتلا ناكرألا عيمج ف ةبوتكملا داوملا دادعإ •

 .ينفلا ريبعتلا نكر ف تالجمو تاقاطب ريفوت •

 .لصفلا جراخو لخاد يناوقلاو ةمظنألل ةبوتكمو ةموسرم تاداشرا دادعا •

 .نالعإلا ةحول ف لافطألا تاكراشمو لامعأل لمجو تاملك ةفاضإ •

 أرقي ام ىلع قيلعتلا ىلع مهعيجشتو ,يمويلا جمانربلا لالخ لافطألل ةءارقلا •

 (ةروصملا صصقلا( مهدرفمب ةءارقلا ىلع لافطألا عيجشت •

 .هنم اهلبقتتو ةملعملل ةصقلا لفطلا أرقي نأ وأ ,ضعبل مهضعب لافطألا ةءارق عيجشت •

 .جمانربلا تاقوأ نم تقو يأ ف ةصاخلا مهتاباتكو مهتاموسر ةءارق ىلع لافطألا عيجشت •

 يه امك اهتءارقو لفطلا لوقي امك اهتباتكو كلذ بلط اذإ ةملعملا ىلع لفطلا هيلمي ام ةباتك •

 لفط لك مسا ةباتكو )يعم طاشنل طيطختلا ,ينهذ فصع( عوضوم ف مهتكراشم وأ مهتربخ لوح لافطألا هيلمي ام ةباتك •
 .هقيلعت أرقي امدنع لفطلا مسا ةءارق مث نمو هقيلعت بناجب

 باتك لمعل هبتك ام عمج ف لافطألا ضعب بغري دقو ,كلذ ىلع يلاهألا عالطاو مهروطت ةفرعمل لافطألا لامعأب ظافتحالا •
 .هب صاخ

 :ةباتكلا ةراهم

 .ةباتكلا ف اهنورهظي يتلا لاكشألا ىلع لافطألا عيجشت  •

 .طيطختلاو ةباتكلا ىلع لافطألا عيجشت  •

 .هءانب نوديري امل طيطختلا :ءانبلا نكر ف •

 .ضعبلا مهضعب ىلإ وأ مهيلهأ ىلإ ةلاسر ةباتكو ةصق ةباتك :ةعلاطملا نكر •

 .ةغرفملا لاكشألا لخادو لوح مسرلا ,فورحو تاملكو مهئامسأ ةباتك :ةباتكلاو ةءارقلا نكر •

 .تاعيبم ةروتاف ةباتك , ةيبط ةفصو ةباتك( بعللا تايضتقم بسحو :يماهيإلا بعللا نكر) •

 .ةعابطلاو مسرلاو ةباتكلاب ةصاخ جمارب :يلآلا بساحلا •
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 هوبتك ام ةءارقب نوعتمتسي مهف هوبتك ام ةءارق ىلع مهثحو كلذ اودارأ اذإ ريخألا ءاقللا تقو ف لافطألا تاباتك ضرع  •
 .مهنم يبرقملا صاخشألل

 هاجت ةيباجيإ ةباجتسا اورهظيلو اهب رمت يتلا لحارملا ىلع اوعلطيل ةرتف لك مهيلهأ ىلإ لافطألا تاباتك نم جذامن لاسرإ  •
 .ةيديلقت ريغلا مهتاباتك ببسب ةحارلا مدعب مهروعش نم ًالدب كلذ

 ةعبرألا ةيوغللا تاراهملا ةيمنتل ًانزاوتم امامتها يطعت :سداسلا رشؤملا

 متيو ىرخالا ف اهنم لك رثؤت ةلصتم تاراهم اهنا )مالكلا -ءاغصإلا -ةباتكلا -ةءارقلا( ةغللا تاراهم ىلا ةملعملا رظنت نأ بجي  
 بعصلا نمو ىرخالا يمنت ةراهم لكو دحاو تقو ف لفطلا اهملعتي ةباتكلاو ةءارقلاو عامتسالاو ثدحتلاف .يزاوتم لكشب اهميلعت
 تاراهم لك تنمضت امنإو ,لصفنم لكشب ةباتكلاو ةءارقلا لفطلا ملعتي نأ ىلع دمتعت لفطلا ميلعت تايجيتارتسا دعت مل .مهنيب لصفلا
 ءاغصإلاو ةيهفشلا ةغللاو ةباتكلاو ةءارقلاو )لاصتالا تاراهم يب ام ةيكيمانيد ةقالع كانه نأو ,ىرخألا معدت ةراهم لك نأو .لصاوتلا

 .ومنلا تالاجم لك ف لفطلا روطت قايس ف ىرخألا ف رثؤت ةراهم لك نأو (

 لافطألا ىدل ةيوغللا تاراهملا ريوطت قرط ف عونت :عباسلا رشؤملا

 :يلاتلا بسح نوكيو مهم رمأ ةضورلا ف ةيوغللا لافطألا تاراهم ريوطت قرط ف عونتلا

 ,يعمسلا زييمتلا تاراهم ةيمنت - ,مهفلاو باعيتسالا ةيمنت ,لفطلا ةغل ءارثإ( ةضورلا ف يوغللا طاشنلا تانوكم ةفرعم •
 )ةعابطلاب لفطلا ةفرعم ةيمنتو

 .)بعللا قطانمو ناكرالا زيهجت( ةغللاب ةينغ ةئيب زيهجت •

 يمويلا لودجلا تارتف لالخ نم ةغللا جمد •

 ةيوغللا تاربخلل طيطختلا •

 .رمتسم مييقت - تاظحالملا( يوغللا لافطالا ومن مييقت) •

 .ةغللا ميلعت ف لهالا كارشإ •

 ةيميلعتلا تادحولا لالخ نم ةغللا ةيمنت •

 يظفللا ريغو يظفللا لصاوتلا ف لافطألا تاراهم ريوطت ف مهست ةطشنأ ذفنتو تاربخ دعت :نماثلا رشؤملا

 يظفل ريغلا لصاوتلاب قلعتي اميف امأ .تاراهملا هذه ةيمنتل ةريثك ةلثمأ يدقت ت دقو ةعبرألا ةيوغللا تاراهملا لمشيو يظفللا لصاوتلا
 قيفصتلاو تاءاميإلاو ةماستبالا :لثم يموي لكشب ةملعملا اهسرامت ةيظفل ريغلا تاربخلا .رهظملاو ,دسجلا ةغل ,تافرصتلا :لمشي وهف

 – لفطلا ىوتسمل لزنت نأ :لثم لافطألا كولس هيجوت ف دسجلا ةغل ةملعملا مدختست دقو .ةكراشملا دنع ىلعألل ماهبإلا عباصأ عفرو

 .ىنعملا ةموهفمو ةريصق ةيباجيا لمجب ةبوحصم , مزاح ئداه توصب هعم ثدحتت – هسملت– هينيع ف رظنت

 لفطلا ىدل عامتسالا تاراهم ةيمنت ف مهست ةطشنأ ذفنتو تاربخ دعت :عساتلا رشؤملا
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 .اهثادحأ درس ةداعإب لفطلا موقيو ةملعملا اهأرقت ةصق  •

 .هتعمس يذلا فرحلا ىلع ةرئاد عضو   •

 .طوطخلا مسر ف تاميلعتلا عابتا  •

 .هلوح ةرئاد عضو فرحلا توص عمسا  •

 .ةلمجلا ف ةملكلا ةءارق دنع ةددحملا ةملكلا ىلع ةرئاد عضو  •

 .هتوص عمسي يذلا ناويحلا ىلع ةرئاد عضو  •

 .هتافص عامس دعب ءيشلا ةيمست  •

 .هفصو ت يذلا ءيشلا ىلع ةرئاد عضو  •

 .لفطلا لمج ةباتكب مألا موقتو مألا ىلع اهدرس ةداعإو طيرش لالخ نم ةصق عامس •

 .ةرايسلل رفك مسر ـ ةبيقحلل دي مسر ـ دلولل ةعبق مسر تاميلعتلا عبتأ  •

 .طوطخلا مسر ف تاميلعتلا عابتا  •

 .ةقرو ف هنيودتو عمس امع هلاؤسو رابخألا ةرشن نم ربخ عامس ف لفطلا ةكراشم •

 لصاوتلا ف تابوعص نوهجاوي نيذلا لافطألا عم لصاوتلل ةليدب لئاسو رفوت :رشاعلا رشؤملا

 :ةنولملا ةيفارغوتوفلا روصلا  •

 لسغأ حابصلا ف لثم )ةصق ثادحأ – رعاشم – ةطشنأ – تابغر – لكأ – برش( تاجايتحا نع ريبعتلل روصلا هذه مدختستو

 ةنيعم ةراهم ميلعت ف مدختست ةنولملا ةروصلا هذهو .ةسردملا ىلإ بهذأ – ةرايسلا بكرأ – سبلأ – لكأ – ينانسأ كعدأ – يهجو

 .)تساك عامس – نيولت( لثم لفطلا ىدل ةيوه نع ريبعتلا وأ

 :)يريوصتلا زومرلا( مارجوتكبلا •

 روصلا هذه بلطتتو َاديرجت رثكأ اهنأل ةنولملا روصلا نم ةبوعص رثكأو ءادوس ةيفلخ ىلع ءاضيب تاموسر نع ةرابع موسرلا هذهو

 – ةيموي ةطشنأ – مهجايتحا نع ريبعتلل ةطسوتمو ةطيسب ةينهذ ةقاعإ وذ دالوألا عم مدختستو كاردإلاو مهفلا نم ىلعأ ىوتسم
 .ةيسردم ةطشنأ

 :ةراشإلا ةغل •

 مهيدل نيذلا دالوألا ضعب عم يظفللا لصاوتلا نع ليدبلا لصاوتلا لئاسو نم ةليسوك 1969 ةنس ذنم يديألاب ةراشإلا ةغل مدختست
 نأ ةراشإلا ةغل بلطتتو تاوصأ رادصإ ىلع ةردقملا مهيدل نيذلا ييداحألا ضعبو ةطيسبلا ةيلقعلا ةقاعإلا بناجب ةيعمس لكاشم
 .ثادحألاو ءايشألاو تاكرحلا يب طبرلاو ديلا تاكرح نم ديدعل ركذتلاو ديلقتلا ىلع ةردقلا اهيلع هبيردت دارملا لفطلا ىدل رفاوتت
 .ةطشنألا ,مايألا ,ناولألاو رعاشملا لثم ةددعتم ميهافم نع ربعتو ةريبك ةيوغل ةليصح مضت ةلماكتم ةغل يه ةراشإلا ةغلف
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 :سيلب زومر •

 مسرلا نع ربعت يتلا ةملكلاو يقطنم ريسفتو ىنعم اهل طوطخلاب تاموسر نم نوكتت يهو )سيلب زومر( ةليدبلا لصاوتلا لئاسو نم
 تاجاجتحاو تالاعفناو راكفأو رعاشم نع ربعي نأ اهمدختسي نم عيطتسيو ةرمتسملا ةدايزلل ةلباق زومرلا هذهو زومرلا قوف ةبوتكم
 اهبويع نمو .سيلب اهركتبأ زمر 50 نم موسرلا هذه نوكتتو 1945 ةنس )سيلب زلراشت( زومرلا هذه فلأ دقو .خلا ..نكامأو ةطشنأو
 .مسري نأ ةيلع بعص يلاتلابو ملقلاب كاسمإلا عيطتسي ال يدحوتلا لفطلا نأ

 :ةمسجملا زومرلا •

 لدت ةقعلملا الثمف ةقاعإلا يديدش بسانت يهف كلذلو كاردإلاو مهفلا نم طيسب ىوتسم مهيدل نيذلا لافطألا عفنت ةقيرطلا هذهو
 نحنف .اذكهو بعللا ىلإ لفطلا ةبغر ىلإ زمرت ةركلاو برشلل لفطلا ةجاح ىلع لدي بوكلا كلذكو لكألا ف لفطلا ةبغر ىلع
 .هتبغرو لفطلا تاجايتحا ىلع ةلالدلل هنم ءزج وأ هلك ءيشلا امإ مدختسن

 

 

 

 مهتاجاحو مهراكفأ نع ريبعتلل تادرفملاب مهديوزتو ةغللا مادختسا لافطألل حيتت ةطشنأ ذفنتو تاربخ دعت :رشعلا يداحلا رشؤملا

 :ةغللاب ةينغ ةئيب زيهجت

 .لافطالا ةثداحم معدي لكشب بعللا قطانمو ناكرالا زيهجت •

 .)ةبرجت تاوطخ -يهطلا تافصو :لاثم( بعللاو ةطشنالا معدي يفيظو لكشب تاعوبطملا مادختسا •

 .)بتك – قاروا -مالقأ ( ةغللا تاودأب ةفلتخملا ناكرالا ءارثإ •

 :يمويلا لودجلا تارتف لالخ نم ةغللا جمد

 .ةضورلا ف يمويلا لودجلا تارتف لاوط ةيوغللا ةطشنالا لافطالا مدختسي •

 .يحابصلا روضحلا ليجست نم ءادتبا •

 .مويلا لاوط ةملعملاو لافطالا يبو مهسفنأ لافطالا يب تاثداحملا •

 .بتكلا حفصت •

 .ديشانألا •

 .ناكرألا ف بعللا لالخ نم قاروالاو مالقالا لثم ةغللا تاودا مادختسا ىلع لافطالا ةملعملا عجشت نا نكمي •
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 .ةبجولا لبق نيديلا ليسغل باهذلا وا ناكرالا ىلع لافطالا عيزوت لثم ةيلاقتنالا تارتفلا ف ديشانالا مادختسا نكمي •

 .ةملعملاو لافطالا يب تاثداحم كانه نوكت ةبجولا ةرتف ءانثا •

 -ضرالا ىلع ريشابطلاب ةباتكلا -يناوقلا ةءارق -ةبعل تاميلعت ةءارق( يجراخلا بعلملا ف ةيوغللا ةطشنالا مادختسا نكمي •
 .)لمرلا ىلع طيطختلا

 .صصقلاو ديشانألاب عاتمتسا ةرتف نوكت ام ابلاغ ريخألا ءاقللا ةرتف •

 :ديشانالا عاونأ

  ينيدلا ديشنلا •

  ينطولا ديشنلا •

 يعامتجالا ديشنلا •

 يهيفرتلا ديشنلا •

 يفصولا ديشنلا •

 يكرحلا ديشنلا •

 :ةيوغللا تاربخلل طيطختلا

 نا ةملعملا ديرت امدنع :لاثم .يئاوشع لكشب ثدحت ال ةطشنالا نا ىنعمب ةفلتخملا ةغللا تانوكم يمنت يتلا تاربخلل ططخت ةملعملا
 تاملكلا ديدحت لافطالا نم بلطتو ةدوشنا ديدرت لثم كلذل ددحم طاشن ططخت يهف لفطلا ىدل تاوصألل يعمسلا زييمتلا يمنت
 .نزولا سفن اهل يتلا

 رمتسم لكشب يوغللا لافطالا ومن مييقت 

 ةباتكلا وا ةيهفشلا لافطالا ةغل ةظحالم لثم ةفلتخملا ةيوغللا لفطلا تاراهم لوح تاظحالم ةملعملا لجست    •

 ج فرح لكشي -هتوص ركذيو ب فرح ىلا ريشي( لثم مكح نودبو ةقدب كولسلا فصت نا بجي ةملعملا تاظحالم     •
 .)نفلا نكر( الثم اهناكمو ةظحالملا خيرات ةملعملا ركذتو )... يجعلاب

 جاتحت يتلا تاراهملا ىلع زيكرتلا مث نمو ,ةفلتخملا بناوجلا ف يوغللا لافطالا ومن مييقت ف نمكت تاظحالملا ةيمها    •
 .طقف اهتياهن وا ةيساردلا ةنسلا ةيادب ف سيلو ارمتسم ةملعملا مييقت نوكي نا بجي .ةيمنت ىلا

 ةغللا ميلعت ف لهألا كارشإ

 .لافطألل ةمدقملا ةيوغللا تاربخلا ف لهالا كارشإل ةصرف يا لالغتسا بجي •

 .مويلا لاوط ةيوغللا ةطشنألاب لفطلا ةطاحإ - ةسردملاو ةضورلا يب لماكتلا قيقحت :كلذ نم فدهلا •

 .ةضورلا ىلا هديعي مث هيدلاو دحا عم هأرقيل لفطلا هبحي باتك لاسرا :كلذ ةلثمأ نم •
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 .اهنم اوديفتسيل ةضورلا ف ةقبطملا راكفالاو ةطشنألاب لهالا ديوزت بجي •

 ةطشنألاو لعافتلا لالخ نم تادرفملا نم ديدعلاب لافطألا دوزت :رشع يناثلا رشؤملا

 ددشت تاملكلا ةيمست ءانثأ .اهتيمست لفطلا نم بلطتو هرم لك ةفلتخم تامسجمو ةروصم تاقاطب لفطلل ةملعملا مدقت •

 تامسجم ٣ ةملعملا مدقت نأ نكمم .نوكسلا عضو ف فرحلا قطنتو ,ملق ق ق – صقم م م لوالا فرحلا توص ىلع ةملعملا

 توصلا ىلع زيكرتلا عم نيرامتلا سفن ةملعملا عبتت ,ةيناثلا ةوطخلا .ةفلتخم تاوصأب أدبت يتلا راتخي نأ لفطلا نم بلطتو
 .ةملكلا رخأ ف

 .عجسلا باعلأ لافطالا عم بعلت •

 ةديدج بتك ةبتكملا نكر ف :ءاملا ةدحو لاثم ةفلتخملا ناكرألا ف ةددجتم ةيوغل تادرفم اهبحاصت نا بجي ةيميلعت ةدحو لك •
 نكر ف / صوغتو وفطت يتلا ءايشالا لفطلا فنصيو ءام ضوح :فاشتكالا نكر ف / ةنوملس ةكمسلا ةصق -كامسالا نع
 لك .ةثداحملا عيجشت ىلا فدهي ديصلا لثم ءاملاب طبترم يمارد طاشن ةقطنم ىلا ةقطنملا ليوحت نكمي يماهيإلا بعللا

 -لئاس -صوغي – وفطي :ءاملا ةدحو :لاثم ةدحولا هذهب ةطبترملا ةديدجلا تاملكلاب لفطلا ةليصح يرثت ةيميلعت ةدحو

 اهبحاصت ةيميلعت ةدحو لك .رارمتساب ددجتتو ةروصلا اهبناجبو ةحول ف ةديدجلا تاملكلا قلعت نا نكمي ,....رهن – دماج

 نا بجي اهنع ثيدحلل راكفأو براجت لفطلا ىدل ريثت ةيميلعت ةدحو لك .لفطلا ةليصح يرثت اهب ةصاخ ديشاناو صصق
 ةملعملا اهلغتست

 اهب ثدحتلا ىلع لافطألا عجشتو ىحصفلا ةيبرعلا ةغللا مدختست :رشع ثلاثلا رشؤملا

 ىلع مهيدل ةقولخملا ةلئاهلا تاردقلا لالغتساب كلذو ةسداسلا نس لبق ةرطفلاب لافطألل ىحصفلا ةيبرعلا ةغللا ميلعت •
 .ةسداسلا دعب ةردقلا هذه رمضت نأ لبق ,تاغللا باستكا

 .تاغللا باستكا ىلع ةلئاه ةردق هغامد فو دلوي لفطلا نأ اماع يعبرأ يلاوح ذنم نويسفنلا نويوغللا ءاملعلا فشك  •

 .ةغللا ناقتإ مث نمو دعاوقلا هذه قيبطتو ,ًايتاذ ايعادبإ افشك ةيوغللا دعاوقلا فشك نم لفطلا نكمت ةلئاهلا ةردقلا هذه  •

 .دحاو نآ ف تاغل ثالث وأ يتغل ناقتإ نم لفطلا نكمت ةردقلا هذه •

 .ةفرعملا ملعت ىلإ تاغللا ملعت نم ايجولويب ًاريغت غامدلا ةجمرب ريغتتو ةسداسلا نس دعب رومضلاب أدبت ةلئاهلا ةردقلا هذه  •

 دعب كلذو ,رمعلا نم ةسداسلا نس دعب ةفرعملا ملعتل لفطلا غرفتي نأ ,ناسنإلل يعيبطلا يقلخلا روطتلا بسحب ,ضورفملا  •
 .ةسداسلا نس لبق اهنقتأو )رثكأ وأ( ةغل ملعتل غرفت نأ

 .ناقتإلا ةلحرم ىلإ ملعتملاب لوصولا اهيلع بعصيو اريبك ادهج بلطتتو ,ةقاش ةيلمع ةسداسلا نس دعب ةغللا ملعت  •

 ةغللا يهو ةفرعملا ةغل نقتي ال :اًلوأ :هنأل ,قلخلا ةعيبطل اسكاعم اريس ريسي يبرعلا ذيملتلل يوغللاو يميلعتلا عقاولا  •
 رومض ءدب دعب ةيبرعلا ةغللا يهو ةفرعملا ةغل ملعتي هنأل :ايناثو ,تاغللا ملعتل ةيرطفلا ةرتفلا ف يأ ةسداسلا لبق ,ةيبرعلا
 ملعتل هيلإ ةسام ةجاحب وه اليوط اتقو قفني امك ةفرعملا ةغل ملعتل اريبك ادهج لذبيف تاغللا ملعت ىلع ةلئاهلا غامدلا ةردق
 لافطألا ضاير ةملعم ىلع ناك كلذل .ةغللا هذهب ةبوتكملا ةفرعملا مهف فو ,ةيبرعلا ةغللا ف افيعض ىقبي اذكهو .ةفرعملا
 .مهعم ةيماعلا نع داعتبالاو لافطألا ىوتسمل ةبسانملا ةطسبملا ىحصفلا ةيبرعلا ةغللا مادختساب مازتلالا
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 اهفئاظوو ةباتكلا ىلع فرعتلا ىلع لافطألا دعاست ةطشنأ ذفنتو تاربخ دعت :رشع عبارلا رشؤملا 

 .هعباصأب اهيلع ريسلاو اهسسحت ىلع لفطلا بيردتو فورحلل ةزراب تاقاطب عنص  •

 .عباصألا فارطأ ةطساوب صيمقلا ف رارزألا قلغ ىلع بيردتلا •

 .ةفلتخملا نيولتلاو مسرلا ةطشنأ  •

 .قصللاو صقلا لالخ نم نولملا قرولاب روصلا نيولت  •

 .لمرلا ف عبصإلاب ةباتكلاو لامرلا قودنصب بعللا •

 .لفطلا دي عباصأ نيرمتل تامسجملاو جذامنلا ليكشت ف للبملا لمرلا وأ عمشلا وأ لاصلصلا مادختسا •

 .قرولا ىلع طيطختلا وأ طيقنتلاو قرولا ىنثو نوتراكلا قرو عيطقت  •

 .اهيلع بيردتلاو مسرلاو نيولتلا ف ةاشرفلاو ةلئاسلا ناولألا مادختسا  •

 .مصعملا لصافم فلو يلاوتلاب هعباصأل لفطلا ينث  •

 ةبحلا نم ءادتبا يلزانتلا بيترتلا ةقيرطب طيخ ف ةحبسلا وأ دقعلا تابح مظنو عباصألا يب ةريغصلا ءايشألا عمج  •
 .دقعلا هذه كفو دقع لكش ف لبحلا طبرو ةريغصلا ةبحلاب ءاهتناو ةريبكلا

 .ونايبلا ىلع فزعلا هقيرطب ةدضنملا ىلع عباصألاب طغضلا  •

 .ةسيرفلا ىلع ضقني وهو طقلا بلاخم عضو ذخأت ىتح عباصألا ىنث  •

 .لفسأ نم ىرسيلا ةقرولا ةيواز نم تاحفصلا بيلقتو باتكلا حتف ىلع بيردتلا •

 .قرولا ىلع طيطختلاو مسرلا ىلع لفطلا عيجشتو ىطسولاب هدانسإو ةبابسلاو ماهبإلا يب ملقلاب كاسمإلا ىلع بيردتلا  •

 .باقثلا داوعأ نم لاكشألا نيوكت  •

 .اهنم لكش نيوكت ةلواحمو بوقثلا ف طئارشلا وأ طيخلا مظل  •

 ىدل يرصبلا كاردإلل تاراهمو تاوصألل يعمسلا كاردإلا تاراهم ةيمنت ىلع دعاست ةطشنأ ذفنتو تاربخ دعت :رشع سماخلا رشؤملا
 لافطألا

 :تاوصألل يعمسلا كاردالا تاراهم ةيمنت 

 توص اًلثم .)يقيقح( يعيبط مسج وأ مسجم وا ةقاطبب ةنورقم نوكت ثيحب ةئيبلا ف تاوصألا نم ةعومجم لفطلا عامسا •
 كانه نوك مسجم وأ ةقاطبب توصلا نرتقي امدنع .ةيقيقح ةرايس ةدهاشم وا ةرايس مسجمو ةرايس ةقاطب عم ةرايس
 .ةركاذلا نم توصلا ءاعدتسا ةيلمع ف ةلوهس

 هيلعو هفلخ صحافلا فقي مث ةمهملا ةيادب ف توصلا ردصم دهاشي ثيحب )قيفصتو لبط اًلثم( يتوص لفطلا عامسا •
 .توصلا ردصم ديدحت

 يرصبلا كاردالا تاراهم ةيمنت
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 ضرغ يا ذخأي نا هنم بلطاو ةفلتخم ضارغا ىلع يوتحيو ىلعالا نم هقالغا نكمي سيك كفطل مَدق … سمالملا سيك  •
 ال ما هفصو عم قباطتي له ةفرعمل سيكلا نم هجارخإب موقي مث هاري نا لبق هفصي ناو سيكلا نم

 لكشلا رزحي نا هنم بلطاو لفطلل طقف دحاو ءزج مَدقو ءازجا ةعبرا يلا ةروص صق … يمختلا ةبعل  •

 خلا .… سمالملا وا ماجحالا وا ةيسدنهلا لاكشالا وا ناولالا فينصتو قباطت •

 مسر لامكإ ؤأ ,ةطقنم موسر لامكا ,يتروص يب تافالتخالا ةطشنأ ,روصلا لسلست ,تاهاتملا ةطشنأ :لثم ةعونتم ةطشنأ •
 لمتكم ريغ

 .رثكأ وا اهنم ةدحاو يفخأ مث اهيطغ ,ةلواطلا ىلع ءايشا ةدع عض … دوقفملا ءيشلا وه ام •

 .ةيادبلا نم ةدوجوم نكت مل ءايشا فضأ انه نكلو دوقفملا ءيشلا وه ام ةركف سفن … فيضا يذلا ام •

 .اهآر يتلا ءايشالا ركذي نا لفطلا نم بلطاو اهيطغ مث يناوث 10 ةدمل ةلواطلا ىلع ءايشا ةدع عض •

 .رثعبم لكشبو فرحالا عيمج ىلع يوتحت ةقرو ف الثم أ فرح لك نع ثحبلا لفطلا نم بلطا •
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  لافطألل فرعملا ومنلا ةملعملا معدت :عبارلا رايعملا

 لافطألل فرعملا ومنلا صئاصخ فرعت :لوألا رشؤملا
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 ةيددعلاو ةيضايرلا ميهافملا ىلع فرعتلا ىلع لافطألا دعاست ةطشنأو تاربخ دعت :يناثلا رشؤملا

 ةجودزملا ةفصلا هذهو , ةيمكلا هه فصول لمعتسي يذلازمرلا يناثلاو ئشلل ةيمكلا ةفصلاامهدحأ ةفرعملا نم نايوتسم تايضايرلل
 تاونس)7-4( نم لفطلاو , ةيضايرلا ميهافملا لالخ نم ءايشألا عم لماعتلا ف لافطألا ضعب اهدجي يتلا ةبوعصلا ءارو تايضايرلل
 ةيضايرلا ميهافملا مهأ نمو , ءايشألا يب تاقالعلا كاردإ هيلع بعصي دحاو هاجتا ف نوكي لفطلا ريكفتو تايلمعلا لبق ام ةلحرم ف
 يلع لفطلا دعاسي وهو فينصتلا تايلمعب موقي نأ لبق اهمهفي نأ لفطلا عيطتسيالو دادعألاو ماقرألاب قلعتت يتلا كلت لافطألل
 يلسلستلا دعلا لفطلا ملعتيو , ءايشألا ةيمك وأ"مك" ) ةيبسن ةروصب( كردي هنإف لفطلا هب موقي امدنعو لكلاب ءزجلا ةقالع ةفرعم
 مجحلاو نزولاو لوطلا لثم سايقلاب ةطبترملا ميهافملا ضعب ةضورلا لافطأ ملعتي كلذ يلإ ةفاضإلاب , ميلس لسلستب دعي هنأ ىأ
 .ليطتسملاو عبرملاو ثلثملاو ةرئادلا لثم ةيسدنهلا لاكشألا ضعب يلع لفطلا فرعتيو , ءاضفلا ميهافمو

 يماهيالا -ءانبلا -كاردالا نكر ف ةيضايرلا تاراهملا عيمج يمنت ثيحب فصلا ةفرغ ف ةيضايرلا لئاسولاو تاودالا بيترت •

 ةربخلا هذه نوكت ثيحب ,فصلا ةفرغ ف حضاو لكشب اهقيلعتو ةيضاير ميهافم ىلع يوتحت يتلا ةبوتكملا تاربخلا ضرع •
 اضياو ,خلا .... بيلح ساك 1 +ضيب 2 :ةخبط لمع تاوطخ :لثم اهومهفيو اهومدختسي ىتح لافطالا تامامتها نم ةعبان
 خلا... 1 =امير / 3= دمحا يتلئاع دارفا ددع مك ةحول :ةلئاعلا ةدحو ف

 لسغ تاوطخ( )يمويلا لودجلا تارتف( لثم لسلستمو مقرم لكشب لافطالا ماما ةيمويلا ةطشنالاو يمويلا يتورلا ضرع •
 .ةيقيقح ةربخ لالخ نم ماقرالا لسلست كاردإ ىلع لافطالا دعاسي كلذو )نيديلا

 وأ بيبطلا نكر ف نزولا سايقل نازيم عضو .لثم يضايرلا ريكفتلا ىلع دعاست يتلا تاودألاب ةفلتخملا ناكرالا ءانغا •
 .فاشتكالاو ثحبلا نكر ف يتفك وذ نازيم

 .رارزا 3 هيف يفطعم ينفلا هلمع ىلع لفطلا قيلعت لثم ةيضايرلا لافطالا تاقيلعت ضرع •

 .ةيضاير ميهافم ىلع يوتحت يتلا بتكلا ضرع •

 اهنول وا اهمجح بسح لافطالا اهفنصي فاشتكالاو ثحبلا نكر ف راجحالا نم ةعومجم •

 ةيضايرلا تايلمعلا ىلع لافطألا بردتل ةطشنأ ذفنتو تاربخ دعت :ثلاثلا رشؤملا

 .نمزلاو ثادحالا لسلست نوكردي لافطألل يمويلا لودجلا ضرع لالخ نم •

 .رضح لفط مكو بئاغ لفط مك لافطالا عم ةملعملا دعت نا نكمي ةيحابصلا ةقلحلا ف لافطالا ءامسا ضارعتسا دنع •
 رواسالا نم ددحم ددع عضو لثم ةسوسحم ةقيرطب حضويو ,هلوخدب مهل حومسملا لافطالا ددع نكر لك بناجب حضوي
 .اهتالولدمو دادعالا موهفم لفطلا ملعتي كلذ نمو

 .اهفينصتل ةفلتخم قرط فشتكتو ريرازالاب بعلت كاردالا نكر ف ةلفطلا •

 يمري لفط لك :لاثم ناكرالا ىلا ةقلحلا نم لاقتنالا لثم ةيلاقتنالا تارتفلا ف ةيضاير ةبعل ةملعملا مدختست نا نكمي •
 .نكرلا ىلا هجوتلاب ةملعملا هل حمست اهدعبو ءادوسلا طقنلا دعيو بعكملا
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 طخب ةجاردلا ةدايق لافطالا نم بلطت نا لثم ,ةيضايرلا تاربخلا يمنت اباعلا ةملعملا مدقت نا نكمي يجراخلا بعلملا ءانثا •
 ...ةلسلا ف اهعضو يتلا تاركلا لفطلا دعي نا وا ,يرئاد راسم ىلع وا جرعتم وا ميقتسم

 .تاكمس سمخ ةدوشنا :لثم ةيضايرلا ميهافملا ضعب يمنت ةدوشنا لافطالا عم ةملعملا دشنت نا نكمي ريخالا ءاقللا ف •

 ؤبنتلاو ليلحتلاو ريسفتلاو ةظحالملا ف مهتاراهم يمنت ةطيسب ةيملع براجت لافطألا ةكراشمب ذفنتو تاربخ دعت :عبارلا رشؤملا
  ةيملعلا تايلمعلا ىلع بردتلل يوقتلاو جاتنتسالاو

 .ثادحألا وأ ءايشألا نع تامولعملا عمجل ساوحلا مادختسا :ةظحالملا 

 نم مهدشرت اهنإف لصفلاب دوجوملا يجاجزلا كمسلا ضوح لخاد كامسألا ظحالي يكل اهلصف تاملعملا ىدحإ وعدت يح :لاثم
 ?ضوحلا عاق ف تقولا مظعم يضقت اهنأ ودبي كامسألا يأ :يتآلاك ةلئسأ حرط لالخ

 هبشلا هجوأ هنراقمب لافطألا ةملعملا لعجت نأ :لاثم .ةيقيقحلا ءايشألا ف فالتخالاو هبشلا هجوأ نع ثحبلا :ةنراقملا  •
 ?تاناويحلا نم ييعون يب فالتخالاو

 نأ :لاثم .كلذ ىلإ امو مادختسالا ,نوللا ,لكشلا ,مجحلا :لاثم .اهصئاصخل اقفو اهلصفو ءايشألا عيمجت :فينصتلا  •
 .اهنولو اهلكش بسح ىلع ريرازألا هعومجم لافطألا فنصي

 :لاثم .ةيسايق تادحو مادختساب هرشابم ريغ وأ هرشابم امأ هظحالم ظحالي نم هنع ربعي يذلا يمكلا فصولا :سايقلا •
 ?دكأتلا كنكمي فيكو ?لقثأ كداقتعا ف يباتكلا يأ لفطلا لاؤسو ليقث رخآلاو فيفخ امهادحإ يباتك راضحإ

 ,موسرلا : لثم ىرخأ هيدام روص ف وأ بوتكملا وأ يوفشلا فصولاو تاهاجتالاو جئاتنلا نع ريبعتلا :جئاتنلا نع ريبعتلا •
 .درفلا هدصقي يذلا ام مهف نم نورخآلا نكمتي ىتح دئارجلا ,ةينايبلا موسرلا , طئارخلا

 يحو هرشابم هروصب هتظحالم نكمي امم فقوملا لوح دعبا يناعم يطعت اهنكلو تاظحالملا ىلع زكترت يتلا :لالدتسالا •
 رظنن يح :لاثم .هلثامم فورظ ف طامنألا هذه رهظت نأ نوعقوتيو طامنألا ىلع نوفرعتي مهنإف لالدتسالاب لافطألا موقي
 اننأل هرشابم هروصب حايرلا دوجو ربتخن مل اننأ يأ بهت حايرلا نأ ىلع لدتسن اننإف كرحتت رجشلا قاروأ ىرنو ةذفانلا نم
 .بهت حايرلا نأ فرعن ةربخلاو ةقبسملا ةفرعملا لالخ نمو انتظحالم ىلع زاكترا نكلو ءالخلا ف انسل

 .ةقبسملا ةفرعملاو ةظحالملا ىلع ازاكترا هيقطنم تانيمخت لمع :ؤبنتلا •

 مهراوح ف ةيملعلاو ةيضايرلا تاحلطصملل لافطألا مادختسا رسيت ةطشنأ ذفنتو تاربخ دعت :سماخلا رشؤملا

 ةملعملل نكمي ةيناديملا تالحرلا ميظنت دنع :لثم ,ةغللاو ريكفتلا ةيمنت صرف عم ةفلتخملا جهنملا تالاجم ةطشنأ لماكت •
 روصلاب لافطألا هلاق ام نودت ةرايزلل ةطيرخ دادعإب موقت مث ,ةلحرلا ناكم نع ينهذ فصع ةلئسأ حرطب لافطألا دادعإ
 عوجرلا نكمي لجس كانه نوكي ةلحرلا دعبو ,اهنولضفي يتلا نكامألا ديدحت لافطألل نكميو ,ةيحيضوتلا تاموسرلا وأ
 .لعفلاب ت امب تاعقوتلا ةنراقمو ليلحت نكميو ,ثادحألا ةشقانمل هيلإ
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 ءارجإل لافطألا ضعب ديدحت اهنكميو ,لافطألا راكفأ ليجستو ,ةطشنألا طيطخت دنع تارايخلا ةشقانم ةملعملل نكمي •
 ةينايب موسر ف تارايتخالا رصح قيرط نع انه تايضايرلا عم لماكتلا نكميو ,مهتايولوأ ديدحتل نيرخآلا عم تالباقملا
 .ةيلضفألا ف تارايتخالا نم ينثا لداعت اذإ جئاتنلا ةشقانمو عيمجلل لضفملا طاشنلا رايتخال نايبلا مادختساو

 بتكلاب كاسمإلا ىلع لافطألا عيجشت :لثم ,ةءارقلل دادعتسالا تاراهم ةدايزو روصلا ةءارقو عالطالا ىلع لافطألا عيجشت •
 .روصلا ىلإ رظنلاو

 .ةيمالكلا يجاحألاو مالكلا باعلأب مامتهالا •

 ةيعامتجالا تاساردلا لاجم ف ميهافملا ىلع فرعتلا ىلع لافطألا دعاست ةطشنأ ذفنتو تاربخ دعت :سداسلا رشؤملا

  يباجيإ موهفم نيوكتو سفنلاب ةقثلا ةيمنت يلإ لفطلا جاتحيو , اهعم قفاوتلاو ةيعامتجالا ةايحلا ليثمت يلع لفطلا دعاست

 عمتجملا ةدحو ةرسألا – ةكراشم ةيعامتجالا ةايحلا( ةضورلا لفط اهبستكي يتلا ةيعامتجالا ميهافملا نمو , هتاذ نع

 يلإ ةضورلا ف ةيعامتجالا ةيبرتلا فدهتو .) ديلاقتلاو تاداعلاو ميقلا – ثارتلا – تاعمتجم ف سانلا شيعي – ةيساسألا

  -: ةيلاتلا فادهألا قيقحت
  ةضورلل تيبلا نم يجيردتلا لاقتنالا يلع لفطلا ةدعاسم -1
  اهل ءامتنالا رعاشم ةيمنت يلع هتدعاسمو ةضورلا ةئيب لفطلا فيرعت -2
  عمتجملا تابلطتمل فيكتلا يلع لفطلا ةدعاسم -3
  يغلابلا عم ةيوس ةيعامتجا تاقالع نيوكت يلع لفطلا ةدعاسم -4
  مهعم هنواعتو مهبعل ف لافطألا ةكراشم ةركف لبقت يلع لفطلا ةدعاسم -5
  ةبسانملا ةيكولسلا تاداعلاو ةيقلخلا تاهاجتالاو ميقلا ضعب باستكا -6
  رعاشملا نع ريبعتلا ف ةعاجشلاو مادقإلاو ةردابملا ذخأ يلع لفطلا عيجشت -7
  بعللا نم ءاهتنالا دعب اهناكم يلإ ءايشألا ةداعإو سفنلا يلع دامتعالا لفطلا ديوعت -8
 . مهعم لماعتيل ريغلا يلإ هجوتي  مث هتاذ لبقتي فيك ملعتيف هسفنب لفطلا أدبيو

  :ةطشنألا نمض نمو

 ةطسبم ةقيرطب ةيخيرات نكامأو تايصخش نع اصصق مهل يكحتو لافطألا ةملعملا فرعت  •

 ديعب/نم بيرق :ةيناكملا تاحلطصملا مادختساب ءايشألل ةيبسنلا عقاوملا نع ةطشنألا نم ةعومجم ذفنت •
 .يميلا ىلإ /راسيلا ىلإ/تحت/قوف/مامأ/فلخ/نع

 ةيرثألا ينابملاو راثآلاو قئادحلاو فحاتملاو ضراعملا ةدهاشمل ;تالحرلاو تارايزلا لالخ نم ةيلحملا ةئيبلاب لافطألا طبر •
 .راكتبالاو ليختلا يتيلمع لافطألا ف ريثت يتلا

 .ةضورلا ماسقأ ,لزنملا تارجح :لثم هتئيب ف ةفولأم عقاومل ةيفارغجلا تاقالعلا ىلع فرعتيل لفطلا ةملعملا دعاست •

 - جاتنإلا/لمعلا :مهتاجايتحا سانلل نمؤت يتلا قرطلا :لفطلا اهلالخ نم ددعي تاربخ ذيفنت ف ةملعملا مهاست •
 .ءارشلا/عيبلا
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 .ءايزألا - تالوكأملا  - تاغللا :ةعونتم تافاقث دوجوب لفطلا فيرعتل يعم نكر وأ ةنيعم ةرتف صيصخت •

 .ةطسبم ةقيرطب ثولتلا - ةمالسلاو نمألا - ريودتلا ةداعإ :لثم ةرصاعملا ةيعامتجالا لكاشملا ىلع لفطلا فرعت •

 .باضهلا - لوهسلا - ةيدوألا - لابجلا - تاطيحملا :لثم اهفصو و ضرألا حطسل ةيعيبطلا ملاعملا نع ةطشنأو روص ضرع •

 ايجولونكتلا عم لافطألا لماعتل ئيهت ةطشنأ ذفنتو تاربخ دعت :عباسلا رشؤملا

 ةباتكلل رتويبمكلا مادختسا ملعت لافطألل نكميف ,لافطألا ضاير جهنم فادهأ قيقحت ف رتويبمكلا يمضتل ةديدع قرط كانه
 اهدادعإب اوماق تاجتنم وأ ةعاقلا لخاد اهب نوموقي ةطشنأ ريوصت لافطألل نكمي امك ,صصقلاو بتكلا ف تاموسرلا حيضوتو
 رومألا ءايلوأل باطخ وأ ةيرابخإ ةرشن وأ ةلجم وأ ةصق جاتنإل تاقيلعتلا عم روصلا هذه ميظنتو لومحم وأ ةيمقر اريماك مادختساب
 تاون معدي ثيحب ,رخآ ملعتلل زكرم يأ لثم رتويبمكلا مدختسي نأ بجي .لفطلا زاجنإ فلم ف اهعضو نكمي ىرخأ تاجتنم يأ وأ
 ,ةباتكلل ًادادعتسا ةغللا فورحب ةطبترملا ملعتلا تاون معدل رتويبمكلا مادختسا لاثملا ليبس ىلع نكميف ,جهنملا فادهأ ققحيو ملعتلا
 ىوتحم ضرع وأ ةطبترملا ةينورتكلإلا عقاوملا حفصتل رتويبمكلا مادختساب اًلثم راحبلاو ةيئاملا تاحطسملا ةسارد ميعدت نكمي امك
 لاكشألاو تايمكلاو ماقرألل لافطألا ملعت يسحتل ةحاتملا تايجمربلاو باعلألاب ةناعتسالا نكمي امك ,عوضوملا نع جمدم صرق
 .تايضايرلا ملعت معدل ةيسدنهلا

 لاكشألا رايتخاو رحلا مسرو تاودألا نمض نم ممقلا رايتخا ف هفيظوتو مسرلا جمانرب مادختسا لافطألا عيطتسي :مسرلا جمارب
 عم اهجمدو ناولألا رييغتو تاملكلا بيكرتو فرحألا رايتخا كلذكو يعم .مسر ءانب ف اهريغو عبرملاو طخلاو ةرئادلاك ةيسدنهلا
 .اهب عاتمتسالاو ملعتلا ةيلمع ف جامدنالا نم لفطلا نكميو ملعتلا ف ةديدج قافأ حتفي اذهو رسيو ةلويسب ءزج يأ ءاغلإ ةيناكمإ

 ةرواحم مث ام ةصق وأ ةنيعم ةعقاو هيدل لثمت ةنيعم تاشبرخو تاموسر لمع لفطلا عيطتسي :اهليجست ةداعاو صصقلا ىلإ عامتسالا
 هتاردق معدو هتابغرو لفطلا ريكفت ةقيرط ةفرعم نم ملعملا نكمي اذهو اهعامس ةداعاو ةياورلا هذه ليجستو وب ماق ام ريسفتل لفطلا
 .ةيظفللا ريغو ةيظفللا هتاردق ريوطتو عادبإلل هعفدو

 داوملا ةسارد ف ةيميدقتلا ضورعلا جماربو لوادجلاو صوصنلا جلاعم لثم جمارب مادختسا :ةفلتخملا بوساحلا تايجمرب مادختسا 
  .هل يرمعلا روطتلاب جماربلا هذهل لفطلا مادختسا ةءافك دادزتو فئاظولا زاجنإو

 ةيمويلا ةايحلا ف ةيقيبطت تاسراممب ةيملعلاو ةيضايرلا تاراهملا اهيف طبرت ةطشنأو تاربخل ططخت :نماثلا رشؤملا

 يتلا ةيصخشلا هتاظحالمبو هساوحب ةيساسأ ةفصب طبترتو , هساوح ًامدختسم همهف لواحيو هملاع عم لعافتي نأ لفطلا لواحي

 جاتنتسالاو مهفلا – ةظحالملا (   براجتلا هذه يمنتو ةيعيبطلا رهاوظلاو تاناويحلاو  تاتابنلا عم ةرشابم تاربخ لالخ نم اهبستكي

 عضو – راكفألا لدابتو لاصتالا – تاريغت نم ثدحي امل ريسفت يدقت – ءايشألا يب ةقالعلا كاردإ – سايقلاو ماقرألا لامعتسا –

 لفطلا مسج (يليام يملعلا طاشنلا تاعوضوم لمشت نأ حرتقيو ,) تالكشملا لح – ميمعت – هتظحالم متيام ليجست -ؤبنتو ةيضرف

 لفطلا ليم ةطشنألا هذه ف لغتسيو ) ءاملا - رويطلاو تاناويحلا – ةنسلا لوصف – سبالملا ةفاظن – ءاغلا تانوكم – هتفاظنو

 .فاشكتسالل
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 ةيملعلا ميهافملا

 .كرحتتو سفنتتو ربكتو ةايحلا ةفصب فصتت يتلا تانئاكلا كلت يه :ةيحلا تانئاكلا موهفم •

 ظحاليو .دامجلا وأ هدماج ءايشأ اهيلع قلطيو .ةايحلا ةفصب فصتت ال يتلا ءايشألا كلت يه :ةيحلا ريغ تانئاكلا موهفم •
 عتمتي رخآلا ضعبلا امنيب كرحتي ال نكاس اهضعب دجنف طاشنلا مادعنا نم عونب فصتت ةيحلا ريغ ءايشألا عيمج نأ
 .ةكرحلاب

 يب ةقالعلل ريغصلا مهف لالخ نم كلذو ةطيسبلا ةيئايزيفلا يناوقلل هؤبنتو لفطلا مهف ىلإ ريشي :صوغلاو وفطلا موهفم •
 .همجحو ءاملا ف رومغملا ءيشلا نزو

 ,ءوضلاو توصلا ,ةيئابرهكلا تانحشلا ,يئابرهكلا رايتلا ,ةيسيطانغملا ىوقلا ,ةيضرألا ةيبذاجلا :ةيملعلا ميهافملا نمو •
 .لوحتلا ,.ءاملا ,ءاوهلا ,نابوذلا ,تايولقلاو دعاوقلاو ضامحألا ,أدصلا ,سقطلا ,ةرارحلا

 :ةيضايرلا ميهافملا

 .ةيسدنهلا ميهافملاو ,غارفلا ,ةعرسلا ,ةكرحلا ,نمزلا ,سايقلا ,ددعلا ,قباطتلا ,رظانتلا ,لسلستلا ,فينصتلا •

 .ةكرتشملا اهصئاصخ ساسأ ىلع تاعومجم ف ءايشألا عضو وه :فينصتلا •

 ةضورلا ةطشنأل هتسرامم لالخ نم لفطلا اهملعتيو ةضورلا تاونس لالخ نم نوكتتو ومنت ةيكاردا هيلمع يه :لسلستلا •
 يتلا رصانعلا صاوخ نم هيصاخ وأ يعم طمن وأ قسن بسح لفطلا هب موقي عباتتم جردتم بيترت وه لسلستلاو .ةفلتخملا
 .يعم عباتت ف اهتلسلسب موقي

 لاوطالا جردتك •

 ناولألا جردت •

 ماجحألا جردت •

 ةايحلا ةرود لسلست •

 قودنص ف ةفلتخملا ماجحألا تاذ باوكألا ريفوت :لثم ,فينصتلاو لضافتلاو ةنراقملاو ةقباطملل لافطألل صرف ريفوت •
 ربكألا بوكلا ام :لثم ماجحألا ف تاقالعلا نع باوكألاب بعلل لافطألا رايتخا دنع ةلئسأ حرط ةملعملل نكميو ,لمرلا
 ةيضايرلا ميهافملا ىلع فرعتلا ىلع لافطألا دعاست ةلئسألاو داوملا ?ةريغص ةعلق عنصل باوكألا نم راتختس نم ?ًامجح
 .ماجحألاب ةطبترملا

 ةاكاحم نكميو ,ةيندعملا تالمعلا ريفوت كلذكو ,اهب اوبعليل ةفلتخملا تائفلا نم ةيقرولا تالمعلا نم روص نم ةيمك ريفوت •
 .ةفلتخملا ميقلا تاذ ةفلتخملا عاونألل عئاضبلا فينصتو ,ءارشلاو عيبلاو تالحملا

 وأ مالعألا روص وأ ,تاناويحلا روص مادختسا :لثم ,ةقباطملاو فينصتلا ةطشنأ ف ةضورلا جهنم نم ىرخأ ءازجأ لماكت •
 ,ناولألا .تابعكملاو تاركلاو مارهألا لثم ةيغارفلا وأ تاعبرملاو تاثلثملاو رئاودلا لثم ,ةيسدنهلا لاكشألاو ,ةيقيسوملا تالآلا
 .قماغلا ىلإ تافلا نم جردتت يك ناولألا بيترت ىلع لافطألا بيردتو ,نوللا سفنل ةفلتخملا لالظلا مادختساو
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  لافطألل يلقعلا ومنلا معدت :سماخلا رايعملا

 لافطألل يلقعلا ومنلا صئاصخ فرعت :لوألا رشؤملا
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 يملعلا ءاصقتسالا تاراهمل لافطألا كاردإ نم نكمت ةطشنأو تاربخ دعت :يناثلا رشؤملا

 :يهو رابتعالا ف اهذخأن رصانعلا نم ةعومجم نويوبرتلا انل عضو ,ءاصقتسالا قيرط نع ةربخ وأ طاشن يدقتل

 .اهتسارد نكميو ةيعقاوو ةددحمو ةحضاو نوكت نأ يغبني :لاؤسلا وأ ةلكشملا .1

 ةرصتخم ةيفص ةشقانم لالخ نم كلذ متي نأ نكميو ,ءاصقتسالا عوضوم نع ةيفاك تامولعم رفوت نم دب ال :تامولعملا ةيفلخ .2
 .عوضوملل ةيديهمت ةطيسب ةبرجت وأ ,ام ءيش ةءارق لالخ نم وأ ةيادبلا ف

 يتلا تاودألا رايتخا ةيرح بالطلل حاتي ناو ءاصقتسالا ةيلمعب مايقلل ةمزاللا اهتيافكو تاودألا رفوت نم دبال :تاودألاو داوملا .3
 .ةلكشملل لح ىلإ لوصولل اهمادختسا نودوي

 ةحاسم كانه نوكت نأ بجي نكلو ,ديج لكشب ءاصقتسالا ةيلمع ف بالطلا هجوت يتلا ةلئسألا ريضحت نم دب ال :ةهجوملا ةلئسألا .4
 .مهدنع نم تافاضإب بالطلا موقي يكل

 ةلئسألا نمو بالطلا عم ةيفصلا ةشقانملا لالخ نم تايضرفلا كلت جتنتو ربتخت تايضرف كانه نوكت نأ يغبني :تايضرفلا .5
 .ةحورطملا هجوملا

 ةعومجم وأ بلاط لكل ةصرفلا حاتي ناو ,اهليلحتو تانايبلا ليجست ىلع دكؤي نأ ملعملا ىلع بجي :اهليلحتو تانايبلا ىلع لوصحلا .6
 .اهتردق قفو كلذ ف لمعت نأ بالطلا

 .بالطلا هيلإ لصوت امل صيخلتلا نم عون وهو ءاصقتسالا ماتخ ف نوكتو :ةصالخلا .7

 ىلع يلوصح مدعل ةيبنجأ عقاوم نم اهتمجرت تمت( يملعلا ءاصقتسالا تاراهم ةيمنتل تاربخو تاطاشن نع راكفألا نم ةعومجم
 :)ةيبرعلا ةغللاب ةلثمأ وأ راكفأ

 سمخلا ساوحلا معدت يتلا براجتلا ريفوت

 زرفلاو فينصتلا ةطشنأ •

 ثادحالا نوعقوتي لافطألا لعجو ةصق ةءارق •

 .ةربكملا ةسدعلاك فاشتكالا معدت يتلا تاودألا ريفوت •

 اذامو فيك لثم ةحوتفم ةلئسا لافطألا لاؤس •

 ةيملع ةبرجتب مايقلا ءانثأ تاظحالملا نيودت •
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 لافطألا ىدل يعادبإلاو دقانلا ريكفتلا تاراهم ريوطت ف مهست ةطشنأ ذفنتو تاربخ دعت :ثلاثلا رشؤملا

 ديدحت ةراهم ,ءارقتسالا ةراهم ,جاتنتسالا ةراهم :يه ,اهتيمنتو اهنم ضعب بيردت ةضورلا ةملعم ىلع بجاولا دقانلا ريكفتلا تاراهم
 تاراهم نمضتت يتلاو :زييمتلا ةراهم ,عباتتلا ةراهم ,تايولوألا ديدحت ةراهم ,ضقانتلاو نيابتلاو ةنراقملا ,ةجيتنلاو ببسلا يب ةقالعلا
 ةراهم ,ةحيحصلا ريغ رداصملاو ةحيحصلا رداصملا يب زييمتلا ةراهم ,يأرلاو ةقيقحلا يب زييمتلا ةراهم :لثم ,ةديدع ةيعرف ريكفت
 ريكفتلا يب زييمتلا ةراهم ,تاميمعتلاو تاضارتفالا يب زييمتلا ةراهم ,ةلصلا تاذ ريغ تامولعملاو ةلصلا تاذ تامولعملا يب زييمتلا
 مدع وأ قسانتلا نم ققحتلا ةراهم ,تالداجملا ليلحت ةراهم ,رظنلا تاهجو ىلع فرعتلا ةراهم ,يجاتنتسالا ريكفتلاو يئارقتسالا
 .يهاربلاو ججحلا ف قسانتلا

 :يتلا ةملعملا يه انلافطأ دنع عادبإلاو ريكفتلا تاراهم ةيمنتو زيفحت عيطتست يتلا ةضورلا ةملعم نإ

 .هتاراهمو ريكفتلا ىنعم مهفت •

 .هتاراهمو عادبإلا ىنعم مهفت •

 كلذ سكع تبثي ىتح ,ةايحلا نيدايم دحأ ف عادبإلاو ريكفتلا ىلع يوس لفط لك ةيناكمإ ف نمؤت •

 .نيرخآلا عمو اهتاليمز و لافطألا عم اهلماعت ةقيرطو ,اهمالكو ,اهسبالم ف يعادبإلا كولسلاب مستت •

 قئادحلا ,قاوسألا ,تايلكلا ,تاعماجلا ,بتكلا ضراعم ,ةينفلا ضراعملل ةضورلا لافطأل ةيناديم تارايز ميظنت ىلع لمعت •
 .خلا ...,ةماعلا

 ,ةفيظن تناك اذإ ضرألا ىلع سولجلا ,ةيديلقتلا ةسلجلا ,ليطتسم ,ةيرئاد ايعوبسأ وأ ايموي لافطألا سولج ةقيرط رّييغت •
 خلا...

 .خلا...,سفنلا ىلع دامتعالاو ةرباثملاو ربصلاو ريكفتلا بلطتت فقاوم ف لفطلا عضو ىلع لمعت •

 .اهيلع مهئامسأ ةباتك عم ,ةضورلا تاعاق دحأ ف ةينفلا ريغو ةينفلا لافطألا لامعأ ضرعت •

 .خلا... ,ةباتكلاو ةباطخلاو مسرلاو تاكرحلا ف ةيديلقتلا ريغ قرطلا عابتإ ىلع لافطألا عجشت •

 .لافطألل خلا...,نيركفملاو يحلاصلاو ءايبنألا ةايح ةريسو ةينيدلاو ةيملعلا صقلا ةياور ديجتو ظفحت •

 .خلا...,ةباتكلا وأ ,مسرلا وأ ريكفتلا ف ةقيرط وأ ةنيعم ةبعل ىلع لافطألا / لفطلا ربجت ال •

 .مهتويب ف وأ ةسردملا ف اهب ظافتحالاو روصلا ,ةباتكلا ,مسرلاب مهتايح ةريس قيثوت ىلع لافطألا عجشت •

 دج لثم ,دهتجاو دّج اذإ ,فادهأ نم ديري ام ققحي نأ عيطتسي مهنم لك ناب مهربختو ,مهسفنأب لافطألا ةقث سرغت •
 .يقباسلاو نيرصاعملا نيركفملاو ءاملعلا داهتجاو

 نم ددع ظفح) ةيلقعلاو (خلا...,سفنتلا نيرامتو مونلاو ةضايرلاو ءاذغلا :ةيمسجلا لفطلا ةيصخش بناوج عيمج ىعرت •
 ف ةنودملا تاطاشنلا يه اهنم ددع) ةيعادبإلا ةيلقعلاو (خلا...ديلقتو ,هتايح ف اهجاتحي يتلا لمجلا ,ثيداحألا ,تايآلا
 ,(خلا...,لافطألا رومأ ءايلوأ يبو اهنيبو ,تاعومجم ف لمعلا ,لافطألا يب ةيعامتجالا تاقالعلا) ةيعامتجالاو (ةقرولا
 نهملا نم ضعب نوسرامي مهلعجت) ةينهملاو (خلا...,نزحلا ,بضغلا ,حرفلا تالاعفنا طبض ىلع لافطألا بيردت) ةيلاعفنالاو
 .خلا... ,بعللا لالخ نم

 .تنرتنالاو بوساحلا مادختسا ديجت •
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 مهيلع مهريغ اهقلطي وأ ,مهسفنأ ىلع لافطألا اهقلطي وأ لافطألا ىلع اهقلطت ةيبلس ةملك لك يوغللا اهسوماق نم فذحت •
 .خلا...,عدبم ريغ انأ ,عيطتسأ لا ,دقعم اذه ,بعص اذه ,يكذ ريغ :لثم

 .اهعجشتو اهمرتحتو هسفن لفطلا تاردق يبو لافطألا يب ةيدرف قورف دوجوب نمؤت •

 سرغتو خلا...,ةرشبلاو رعشلا نولو نيدلاو ةيموقلاو ,سبالملاو لكشلاو لوطلا ف مهنيب عونتلاو فالتخالا لوبق ىلع مهبردت •
 .عمتجملل ةوق دعيو لا نم ةمحر فالتخالا نأ مهسوفن ف

 ,فويضلا عيدوت ,فويضلا لابقتسا ,فرصملا ف باسح حتف ,كيكلا لمع :اهنوجاتحي يتلا ةيتايحلا تاراهملا ىلع مهبردت •
 .خلا...,بوساحلا مادختساب مهمسا ةباتك

 .خلا...بيبطلا ,ةضورلا ريدم ,مألا ,ةملعملا راودأ ليثمت ىلع مهبردت •

 .ةصصختملا زكارملا لبق نم مهل تادعاسم بلطتو ,ةضورلا لافطأ يب يبوهوملا لافطألا نع ثحبت •

 .ةلوفطلاب ةصصختملا ةثيدحلا بتكلاو تالاجملا نم ددع ةيمست •

 .اهتاليمزو مهيوذو لافطألا عم اهلماعت ف يلاعفنالا نازتالاو لؤافتلاو ربصلاب مستت •

 .ةضورلا لافطأ رسأل فاقثلاو يعامتجالاو يداصتقالا ىوتسملا نع يعو اهيدلو فرعت •

 اهتاعوضوم ةشقانمو اهتدهاشم ف مهكراشتو لافطألا رمعل ةبسانملا ةيئاضفلا تاونقلا ف لافطألا جمارب رايتخا ديجت •
 .مهعم

 .لافطألا عم بعللا ديجت •

 .لافطألا ثيدحل ءاغصإلا ديجت •

 عادبإلا يمنت يتلا ةطشنألا نم ةعومجم

 ?.... نأ عيطتست ةقيرط مكب :لوألا طاشنلا

 ىلإ يرجت ,بابلل لصت نأ ىلإ يشمت ,مهمامأ كلذ لثمت .يرجلاب وأ يشملاب طاشنلا ةعاق باب ىلإ لوصولا عيطتسن :لافطألل لوقت
 لوصولل يشملاو يرجلا ريغ ةفلتخم ىرخأ قرطب ريكفتلاو ,تاكرحب مايقلا رخآلا دعب دحاولا لافطألا نم بلطت مث بابلل لصت نأ
 نأو لافطألا اهمهفي يتلا "ةجهللا" ةغللا مدختست نأ اهيلع يغبنيو .خلا تيبلا ىلإ وأ ,ةضورلا ةرادإ ىلإ وأ كابشلا وأ بابلا ىلإ
 ريكفتلاب لفطلا موقي امدنعو .طقف تاملكلاب يفتكت الو بابلا ىلإ لوصولا اهتطساوب عيطتسي تاكرح يأب مايقلا ىلع لفط لك عجشت
 هتقث دادزتو خلا ةيعامتجاو ةيعادبإ ةيلقعو ةيديلقت ةيلقعو ةيمسج ةضاير سرامي هنأف ,ةضورلا ةملعم هنم اهبلطت يتلا تاكرحلاو
 هسفنب

 ?...........ىرخأ ةقيرط دجوت له :يناثلا طاشنلا

 نكمي :لاثم .لافطألا دنع ةلاصألاو ةنورملاو ةقالطلا نم لك تاراهم نم رثكأ وأ ةدحاو ةيمنتل طاشنلا اذه ةملعملا مدختست نأ نكمي
 ةيلمعلا هذه لفطلا ذيفنت دعبو .لصفلا ف يتلا تالمهملا ةلس ف اهعضو هنم بلطتو ةغرافلا هايملا ةنينق لفطلا ةملعملا يطعت نأ
 تاكرحب لافطألا موقيس .نيديلاب اهكسم ريغ نم تالمهملا ةلس ف ىرخأ ءايشأ وأ ىرخأ ينانق عضو نيرخآلا لافطألا نم بلطت
 نم ليلق عم ,مهداهتجاو مهريكفت نع ربعت يتلا مهتاكرحو مهتاملك عيمج لوبق ةملعملا ىلعو .ةملعملا بلطل اذيفنت ةعونتم ةديدع
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 طاشنلا اذه فدهيو .ليختلاو ,تاكرحلا وأ مسرلا وأ تاملكلاب مهريكفت نع ريبعتلاو ريكفتلا ىلع مهعيجشتو ,ةجاحلا دنع ليدعتلا
 لحارم فادهأو ةضورلا فداهأ نم امهالكو .اهل صصخملا ناكملا ف تايافنلا يمر ىلع لافطألا ديوعتو هتيمنتو ريكفتلا زيفحت ىلإ
 .ىرخألا ميلعتلا

 ىلع زكرت يتلا ةطشنألا ىلإ ةدنتسملا تاءارجإلا نم ةلسلس مادختسا كلافطأ دنع دقانلا ريكفتلا ةيمنتو ميلعتل قرطلا لهسأ نمو
 ف كلافطأل دقانلا ريكفتلا تاينقت ميلعت يدؤي فوس فاطملا ةياهن فو .ةرمثمو ةيباجيا تاءارجإ ذاختا ىلع كلافطأ غامد ثح
 .ةيساسألا ريكفتلا تايلمع طيشنت

 :يهو ريكفتلا تايوتسمو عاونأ فلتخم مادختسا انم بلطتت ةلئسألا عاونأ فلتخم نإف ,كردن مل مأ انكردأ ءاوسو

 ةلئسألا نم ديزملا حرطل طيطختلاو ,بسانملا لاؤسلا حرطب ريكفتلاو ,ةلئسألا حرط نم ملعتملا نكمت ءاصقتسالا تاراهم  •
 لافطألا عجشت احوتفم لاجملا كرت املكو ,اهنع ةباجإلاو ةلئسألا حرطل ةصرف ىلإ ةجاحب لافطألاو .دودرلا ساسأ ىلع
 غيصي نأ ناكمب ةيمهألا نمف ةعونتمو ةفلتخم تاقايس ف ةبوجألاو ةلئسألا ىلإ عامتسالل ةجاحب مهنألو .ريكفتلا ىلع
 .زاغلاو باعلا لكشب ةلئسألا جذومن رابكلا

 ارداق ملعتملا حبصيو .اهعمج يتلا تامولعملاو ةدراولا تاباجإلا عم ائيش لعفي نأ ملعتملا نكمت تامولعملا ةجلاعم تاراهم •
 ضعبلاب اهضعب ةفلتخملا تامولعملا ءازجأ طبر ةيفيك رابتخاو ةدهاشمل لافطألا جاتحيو .اهب ظافتحالاو تامولعملا ميظنت ىلع
 .ةيلمعلا هذه ف لاع توصب رابكلا ريكفت لالخ نم اهلمع ةيفيك مهف نم اونكمتي ىتح ;رخآلا

 مهرظن تاهجو حرش ةيفيك اوملعتيو ,راكفألا هذه ليعفت ىلع نيرداق لافطألا حبصيل يملعلا لالدتسالا تاراهم مادختسا  •
 ةيمنت طبترت امك .تاريسفتلا معدو هذه ريكفتلا ةيلمع ةجذمن انس ربكألا لافطألاو يغلابلل يرورضلا نمو .نيرخآلل
 اهضعب عم بنج ىلإ ابنج اهعضول ,ةيفطاعلاو ةيعامتجالا تاراهملاو ةغللا نم لك ريوطتب اقيثو اطابترا لالدتسالا تاراهم
 .حوضوب مهسفنأ نع ريبعتلا ىلع مهتردق مدعل طابحإلاب لافطألا باصي نأ بنجتل ضعبلا

 ةيلمع لالخ نمو .اهتحص رابتخاو هتامولعمو ةيفرعملا هتموظنم ف رظنلا ةداعإ نم ملعتملا نكمت يتلا تاراهملا مييقت  •
 ةطبترم تاراهملا هذهو .ايقطنمو ايملع اليلحت مهجئاتن ليلحت و تامولعملا ىلع مكحلل ريياعم عضوب لافطألا أدبي مييقتلا
 .مهسيساحأ نيرخآلا ةرطاشم ةقيرطب معدلاو ةجذمنلل جاتحتو ,ةيوغللاو ةيفطاعلاو ةيعامتجالا تايناكمإلاب

 ريكفتلا تاراهم .ةديدج راكفأ ديلوتل وأ , ديدج ءيش راكتبال لايخلا مادختسا ىلع ةردقلا يه يعادبإلا ريكفتلا تاراهم •
 قالخ لكشب ريكفتلا اذه ىلع لافطألا عيجشت نا .رهاظلا ءارو اميف رظنلاو ,لئادب نع ثحبلا نم ملعتملا نكمت يعادبإلا
 ئطاخ لكشب ريكفتلا نم فوخلاب روعشلا نود ةبرجتلا هذهل ةديدج بيلاسأو راكفأ ةبرجتو سفنلاب ةقثلا ميعدت ف مهاسي
 ىلعو ,ميلعتلل يويح رمأ ءاطخألا باكتراو ,أطخلاو ةبرجتلا يموهفم كاردإ ىلإ ةجاحب لافطألاو .ءاطخألا باكترا وأ
 ةرم ديدج لح داجيإ ةلواحم عم ىرخأ ةرم يعادبإلا ريكفتلا ىلع لافطألا اوعجشيو ,تاراهملا هذه اوحضوي نأ رابكلا
 نم دب الو .ىرخألا اهنم لك لمكتو ,ضعبلا اهضعبب طبترت اهنكلو ,تسلا ريكفتلا تاراهمل يمره بيترت دجوي ال .ىرخأ
 ,رارمتساب ةلئسأ حرطي لفطلاف .ةدالولا ذنم تاراهملا هذه ريوطت أدبيو .ةيلمع ةقيرطب اهطبارتو تاراهملا هذه ريوطتو زيزعت
 تايوتسم ىلع ءانب عاضوألا ميقيو ,ةربخلا ىلإ ادانتسا تارارقلا ذختيو ,ساوحلا مادختساب اهلبقتسي يتلا تامولعملا جلاعيو
 اهنع ريبعتلاو ملاعلا فاشكتساو ةبستكملا تاربخلا عيمجل ىنعم ءاطعإ لجأ نم لكاشملا لح ف ,هل اهرفوت يتلا ةحارلا
 يعادبا لكشب
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 ةمئاق لمعل يرطفلا لافطألا لوضف لالغتسا :لثم ,اهب فافختسالا مدعو اهريدقتو لافطألا راكفأ نم ديدجلا لوبق •
 فاشتكالا ىلع لافطألا عيجشت ةملعملل نكميو ,هيلع فرعتلا نوديري امو مهتامامتها ىلع فرعتلل اهنوحرطي يتلا ةلئسألاب
 .تاباجإلا ىلإ لصوتلل عمتجملا نم دارفأو تالئاعلا عم ةلباقم ةماقإو ثحبلا قيرط نعو بعللا ءانثأ

  رارقلا ذاختاو تالكشملا لح تايجيتارتسا ىلع لافطألا بردت :عبارلا رشؤملا

 بجي اذام. ! يكبيو هبلط ف حلي لفطو ! هنم هبلطت ام ذفني الو همال يغصي ال رخاو ! هتيمد فطخ وا ! رخا لفط برضب ماق لفط

 رود ف ةملعم , ةلكشملا لهاجتن وا , ًاضيا ببسلا مهل حرشنو هلعف هيلع بجي ال :ةطاسبلا ام لفطلل لوقن دق ? اهتقو هلمع انيلع

 حضون يكل .لفطلا نع ةباينلاب ركفت تناك :ةطاسبلا ةياغ ف ببسلاو . ًامئاد حجنت مل اهنم ايأ نكلو قرطلا ةفاك تبرج دق ةناضحلا
 اذه نامدختسيو ناملعتيو نابعليو نايرجي نالفط قحالنس اننأف تالكشملا لح قرط تاراهم هلافطا ملعي نا ءرملل نكمي فيك
 .تالكشملا لح ف بولسالا

 رعاشمو مهرعاشمب سسحتلاو تالكشملا لحل ةيسيئرلا تاملكلا راركت قيرط نع لافطالا دنع ريكفتلا تاراهم نوكت فيك ىرنس
 .لولحلا كلت بقاوع ةفرعمو ةليدب لولح عضوو نيرخالا

 عم تالكشم نوهجاوي امدنع مهسفنأل ريكفتلا ىلع لافطالا عجشي ريكفتلا ةيلمع نم عونلا اذه نا فيك ىرن فوس , ةياهنلا فو

 ىلا أجل ف , هقيدص ضفر هتبعل ةداعتسا دارا امدنع , اهب بعليل هقيدصل هتبعل ىطعا , دينعو سكاشم لفط ناك دمحم .نيرخالا

 لصح كلذبو بحسناو هقيدص فاخف , خارصلاب أدبف ابضغ دمحم طاشتسا , هيوق ةسفر ب هقيدص هيلع درف فطخلاو لكرلا

 تلواح اذاملو !? ثدح اذامف ةبعللا تفطخ كنا كملعم يل لاق : هما هل تلاق لزنملا ىلا دمحم داع امدنع .ديري ام ىلع دمحم
 كضرعت تيدافتل ىرخا ةقيرطب تركف ول كقيدص بضغو تبضغ !? ةبعللا تفطخ امدنع كقيدص لعف اذام !? روفلا ىلع اهتداعتسا
 .برضلل

 اضيا هرعاشمبو هريغ رعاشمب ريكفتلا ىلع , ةلكشملا ديدحت هتدعاس ,ريكفتلاو ملكتلا ةيرح هل تعدو اهلفط لاؤسب مالا تأدب

 تمدختسا . ركفي نا بجي اذامب ال ركفي فيك هملعت تناك هب موقي نا نكمي يذلا ليدبلا لمعلاو ةيباجيالا لولحلاو بقاوعلاب ريكفتلاو

 هباشت – اقحال / نالا – دعب / لبق – لك / ضعب – وا / و – نوكي ال / نوكي :تاملكلاب بعللا .تالكشملا لح ف ثيدحلا بولسا
 انلاكشا ودبت ?اهيريشقت دعب وا لبق زوملا لكا :لثم لفطلا كحضتو بعللا هبشت تاطاشن ف انلخدت فوس تاملكلا هذه .فلتخم /
 مدختست امدنع لافطالا نال هبعل كلكش ىلع تاملكلا هذه مدختست ?هلك وا ماعطلا ضعب كل عضا له ?فلتخم تنا نكلو ةهباشتم
 لفطلا دعاست لاثملا ليبس ىلعف .تافالخلا لح تقو يحي يح اهمادختسال ًالويم رثكا نوحبصي مهناف بعللا ف ةصاخ تاملكلا
 تالكشملا لحل ريكفتلاب لفطلا عتمتسيف ?هتبرض نا دعب وا لبق كبرض له ,ةحلاص تسيل وا ةحلاص ةركفلا تناك له ريكفتلا ىلع
 . ةيلستلاب اهنوطبري امدنع

  نيرخالا رعاشمب ريكفتلا ةداع ىلع لفطلا دعاست تالكشملا لحل ةيناثلا ةقيرطلا
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 ةجاردلا نع ةراس تعفد ناو بضغا فوسف يتجارد ديعتسا مل نا هسفن لاسي ف ,اهب بعلت ةراس نكلو هتجارد بوكر دارا دمحم

 ? مكنيعأب نوعمستو مكناذأب نورت متنا له اهيلفط مالا تلاس .هتلكشم لحل ىرخا ةقيرطب دمحم ركفيس اهنيح , بضغتس يه

 مكلاسا فوس ءايكذا متنا تلاقو مالا تجهتبا ) انناذأب عمسنو اننيعأب ىرن نحن فيخسلا لاؤسلا اذه ام امام ( يلفطلا كحض

 ةركلا تداعا . ةديعس يتنا نالفطلا باجا . كحضت تأدبو ةديرجب اههجو تطغ ? نالا يرعاشم يهام , مكئاكذ يل تبثي لاؤس

 ! كلذ ةفرعمل ىرخا ةقيرط فرعي يم نيرخالا رعاشم ةفرعمل يتقيرط يتاه مالا تباجا .ةنيزحِ تنا اوباجأف , ءاكب توصب نكالو

 يعب ذخالا ىلع لافطالا دعاسي نيرمتلا اذه ?نالا يروعش وه ام ينلاست نا عيطتست له : مالا , ةديعس نيدبت :دمحم باجا

 . مهتارارقو مهتافرصت ببسب ام صخش هب رعشي ام نوميقي فيك نوملعتيو , نورخالا هب رعشي ام رابتعالا

 ءزجلا , ةزجوملا تاراوحلاب ىمسي ام وهو ةلكشملا لحب قبسملا ريكفتلا ىلع طقف لفطلا دعاسي نالا ىتح تاراهم نم هيلع انفرعت ام

 .ةليدب لولح داجيا وه ةلكشملا لحل لفطلا هيف ملعتي يذلا

 : نوكي ةليدبلا لولحلل ماعلا ءارجالا ناف

v اهضرع ىلع لفطلا لمحن وا ةلكشملا ضرع. 

v لح نم رثكأب ريكفتلا بلطتت ةركفلا نا لوقن. 

v ةءارقلا نوفرعي ال مهو ىتح هنولوقي ام لجست مألا وأ ةملعملا ةيؤر لافطالا ىلع بجي :راكفألا ةفاك ليجست. 

v لولحلا نم ريبك ددعب ريكفتلا وه فدهلا ناب لافطالا ركذنو .لح لوا نع لاؤسلا. 

v ىرخأ لولح يدقت بلطن. 

v لاؤسلا حرط قيرط نع لولح داجيا ىلع لافطالا ثحن هعرسب راكفالا تبضن اذا. 

 .اهيدافتو تالكشملا لحب ريكفتلا ةقيرط لفطلا ملعن نا انعطتسا اذهب

 لؤاستلا نم ديزم وحن مهعفديو لافطألا تالؤاستب بحري ًاخانم ئيهت :سماخلا رشؤملا

 ريبعتلل ًارح لفطلا اهيف نوكي ةنمآ ةئيب قلخ ىلع كلذ دعاسيو ,لافطألا تالؤاست نع ةيدجب ةباجإلاو مارتحاب عامتسالا •
 " ,كلذ نالعإ اهنكميف ةلئسألا ةباجإ نع ةملعملا تزجع اذإو ,يغلابلا نم ةلئسألا حرط قرط لافطألا ملعتيو ,هراكفأ نع

 بجيو ,مهلثم ملعتت نأ دادعتسا ىلع اهنأ حضوت كلذبو ,"ًايوس ةباجإلا فاشتكا لواحن نأ نكمملا نم اننكلو , فرعأ ال انأ

 .اهتبارغ تناك امهم ةلئسألا ىلع بيجت نأ

 ةلئسألا مادختساب لافطألا هولوقي ام ىلع بيقعتلا :لثم ,لمأتلاو يأرلا ءادبإو دقنلاو ةشقانملاو راوحلا ىلع لافطألا عيجشت •
 فصو ىلع مهزفحي فاشكتسالا صرف ريفوت عم مهلوضف ةعباتم ىلع لافطألا ةدعاسمف ,مهكرادم عسوت يتلا ةريثملا
  "?كلذ تفرع فيك " وأ "?ةيلاتلا ثادحألا ىلع فرعتلا كنكمي فيك" لفطلا لأسن .هوملعت ام ريسفتو
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 ريكفتلل ةريثم ةلئسأ حرطت :سداسلا رشؤملا

  ريكفتلل ةريثملا ةلئسألا فيرعت

  يعم طاشن ىلع دمتعت ال يأ هجورخ ىلإ ةضورلا لفطلا لوخد نم ةملعملا اهثدحتست يتلا ةلئسألا يه •

 ةدع ينس دتمي امبر اقيمع رثا كرتتف , ةفلتخم تاهاجتاب ” طشني ” هلعجتو هزفتستو نهذلا كرحت يتلا ةلئسألا يه •
.  

  لفطلل ريكفتلل ةريثملا ةلئسألا ةيمهأ

v ةشقانملاو راوحلا قيرط نع ملعتلا ىلإ يدؤي حاتفم يه . 

v يركفلا عادبإلاو لايخلا ىلإ اذه ىدأ ةيرحب لفطلا ركف املكو هيرحب ركفي نأ لفطلا عجشت ةلئسألا . 

v ةيسحلا تافصلل ةيساسحلا يديدش لافطألاف . سمللاو قوذتلاو مشلا قيرط نع ساوحلا يمنت ةلئسألا . 

v لعافتيو برجي نأ ىلإ لفطلا عفدت كرحم يه . 

v أطخ وأ حص اهب سيل نال ةحارو ةيرحب هتاجاحو ةيار نع ريبعتلا ىلع لفطلا دعاست  

v لافطألا ىدل عالطتسالا بحو هابتنالو ريكفتلا ريثن ةلئسأ طاشن لك عم ةملعملا غوصت  

v يعم طاشن ىلع رصتقت ال يإ .. هجورخو ةضورلل لفطلا لوخد نم ةملعملا اهلغتست ةلئسألا.  

v يعم طاشن ىلع رصتقت ال يأ .. هجورخو ةضورلل لفطلا لوخد نم ةملعملا اهلغتست ةلئسألا . 

  ةحوتفملا ةلئسألا تازيمم

v ريكفتلل ةريثم 

v باوصلا وأ أطخلل ةلمتحم ريغ 

v لجخ وأ فوخ نود ةحارب اهيلع بجي 

v ءوضلا لخديل ? كابشلا حتفن اذامل: لثم اياوز ةدع نم ءايشألا ىري 

v مهرعاشمو مهءارأ نع ريبعتلل لافطألل ةصرف ةملعملا يطعت. 

v ةريثم ةلئسا ةغايصو لفطلا ريكفتل تاريثم ريفوت نع ةلوئسملا يه ةملعملا 

  ديجلا لاؤسلا تافصاوم

v ةريصقو ةحضاو هتاملك لاؤسلا . 

v ومنلا صئاصخو لافطألا رمع لاؤسلا ةغايص بساني . 

v لاؤسلا حرط دنع بسانم تقولا نوكي . 
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v لافطألا ىلع هحرطت نأ لبق هيلع بيجتو اهسفن لاست لاؤسلا ةملعملا تعضو اذأ . 

v مهفتيو ركفي هلعجيلف لفطلا هابتنا ريثي لكشب لاؤسلا ةملعملا غيصت . 

  ريكفتلل ةريثملا ةلئسألا عاونأ

 ? اهب ثدحت يتلا ةقيرطلاب ءايشألا ثدحت اذامل ? اذامل : لوالا عونلا

 ءايشألا يب تاقالعلا ةفرعمل وأ جئاتنلا ليلحتلا وأ بابسألا ةفرعمل هومدختسي نأ ىلإ مههجونو لاؤسلا اذه لافطألا ملعن •

 . اقحال رارقلا ذاختاو ةلكشملا لحل ةيعيبط ةقيرطب دوقي “اذامل” لاؤس •

 . ةعبارلا رمع يق لافطألا دنع لضفملا لاؤسلا وه “اذامل” •

 “يباجيالا ملعتلا ” ءايشألا ةفرعمو فاشكتسالا تاودأ لضفأ يه ” اذامل” •

 ? لضفا ةقيرطب ءيش عنص انل نكمي فيك ?? فيك : يناثلا عونلا

 .ام ةلكشم لح نع ثحبلل“فيك” لاؤسلا مادختسا لافطألا ملعن •

 . لضفا ةروصو ةديدج ةغيصب زربت ىتح انلوح نم ءايشالا نحشو تالكشملا لحل يساسألا لاؤسلا وه ” فيك” •

 اهيلا انترظن ةقيرط ريغيو,رومالا يسحت ف دعاسي ذا عادبإلل ةليسو لضفأ وه •

 . ديرن ام ىلإ لصنل , انريكفت ةقيرط نم ريغي نا نكمي •

 ? راتخا اذام? لضفالا ام? اذام : ثلاثلا عونلا

 .تايطعملاو بابسألا ف قمعأ اريكفت لاؤسلا اذه بلطتي •

 .رارقلا ذاختا ةلحرم ف دعاسيو , يئاهنلا رايتخالا وأ راسملا ددحي هنال مهألا لاؤسلا وه “اذام” •

 “? يلعفت اذام رونلا أفطنا ول ” .... ولب أدبت ةلئسأ : عبارلا عونلا

 ىلإ يدؤي هلك اذه دودح نودب ركفلاب قالطنالاو اياوز ةدع نم ءايشألا ةيؤرو ريكفتلا ىلع لفطلا زفحت ةلئسألا نم عونلا اذه

 , لحلا ىلإ لصوتي ىتح ثحبلاب أدبي مث تاضارتفا ةدع نوضرتفي مهنأف .. ءاملعلا اهمدختسي امك هيضرتفا ةملك : ول . عادبإلا
 ىلع لفطلا عجشتو لفطلا كرادم عسوت ول ةملك كلذك .. تافاشتكالاو تاعارتخا ىلإ ءاملعلا لصوت امل تايضارتفالا هذه الولو
 :لاثم .ةغلل عدبملا لامعتسالا ىلعو راوحلاو مالكلا

 لمرلا ضوح ف تابنلا انعرز ول ?لصحي اذامف نازيملا ف رخا رجح انعفد ول”

 “? ةريغصلا كتخا لوقت اذامف كتيب ىلا خارفلا تذخا ول? ثدحي اذام
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 : لاؤسب لاؤس درلا : سماخلا عون

 رومألا ةساردو ريكفتلاب عونتلا ىلع لفطلا بردتيف ةحرط يذلا لاؤسلا ىلع درلاو ريكفتلا ىلع لفطلا زفحي ةلئسألا نم عونلا اذه
 ساوحلا مادختساو ةسرامملاو ةبرجتلا ىلع لفطلا زفحي ةلئسألا نم عونلا اذه نأ هتاذ نم ةبولطملا ةباجإلا داجيإل هوجو ةدع نم

 يل لفطلا لاؤس تلوح ا ةملعملا اذإ ةملعملا ةدعاسمب لفطلا اهتبثي نأ لضفألاف قئاقحلا تيبثت هلحارم تاونس “6-3” ةلحرم نالو

 اذأ ةملعملا ةدعاسمب لفطلا اهتبثي نأ لضفألاف قئاقحلا تبثت كلذب يهف حيحصلا باوجلا داجيإ ىلع هتدعاسو لثامم لاؤس
 املعت هل حيتتو هسفنب هتقث تبثت كلذب يهف حيحصلا باوجلا داجيأ ىلع هتدعاسو لثامم لاؤس ىلإ لفطلا لاؤس تلوح ةملعملا

 لاؤس حرط , رابكلا نم ةباجإلا ىقلت , راركتلا: ف مهتبغرو مهومن صئاصخو لافطألا تافص . يتاذلا ملعتلا ةطساوب لضفأ
 :لاثم .نرفلا ف كيكلا عضن اذامل .. لاثم . ةباجإلا ةحص نم ديكأتلل

 ?ىصحلا سيك ما لقثا لمرلا سيك له” : لفطلا •

 “ىصحلا سيك ما لقثا لمرلا سيك له دهاشنل“: ةملعملا •

 “? ةملعملا اهتيا اذهام” : لفطلا •

 ? يلعفت اذام” : لفطلا •

 ? ةلعاف ينا نظتام” : ةملعملا •

 ” فالتخاو هباشن ” ةنراقم ةلئسأ : سماخلا عونلا

 ىوقت امك ةيلقعلا تايلمعلا ةيادب ربتعتو ةيلقع ةيلمع يهو ةنراقملاو زييمتلاو زيكرتلا ىلع لفطلا دعاسي ةلئسألا نم عونلا اذه
 عبتت اهنأل لافطألا ىدل ةنياعملا و قيقدتلاو صحفلاو عالطتسالا بح حور رجفت ةلئسألا هذه نا كشالو ةبقارملا ىلع لفطلا ةردق
 يب فالتخالاو هبشتلا هجوأ ام? يدنفأ فسويلاو لاقتربلا يب فالتخالاو هبشلا هجوأ ام -: لوألا لاثملا. يملعلا ثحبلا بولسأ
 ? لمرلاو قيقدلا

 ?يفسويلاو لاقتربلا يب قرفلا امو ? ةجاجدلاو كيدلا يب قرفل ام :لاثم

 ?ثدحي اذام, سمشلا ةعشأ تحت جلثملا اذه انعضو ول :ول :لاثم

 “رعاشملل هيريسفت ةلئسأ.. رعاشملا فصو ” يتاذلا ريبعتلا ىلع عجشت ةلئسأ : سداسلا عونلا

 لفطلا عجشت اهنأ امك ةئطاخ تاباجإ دجوت الو تاباجإلل دودح كانه سيلف صاخلا هيأرو لفطلا روعشب قلعتت ةحوتفم ةلئسأ يه

 ” رعشت فيك-يل فص – ىل لق “قيرط نع ءايشألا ودبت فيك نع لافطألا عم ةملعملا ثدحتت امدنعو هرعاشم فاشتكا ىلع
 وا ركذتي اما ةصاخلا هتقيرطب هرعاشم فصي وا هيار نع ربعي لفطلاو . هب نورعشي امو مالكلاب فصولا ىلع لافطالا عجشت
 ?قودنصلا لخاد بنرألا تيأر امدنع ترعش اذامب :لاثم .فصي وا طبري
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 ? فورخلا تببحا اذامل ينربخا •

 ?فورخلا توص كبجعا اذامل •

 ?بنرالا مسج وسكي ىرت اذام: لثم فصولا ةلئسأ : عباسلا عونلا

 : ةماه تامولعم

v لفطلا كارادم عسوتو لاصتالا يمنت 

v هنع نوثدحتي وأ هنولوقي امل ماتلا تاصنإلاو لافطألا ىلإ ءاغصإلا ةيمهأب ةمهفتمو ةيعاو ةملعم بلطتي بولسألا اذه . 

v ةملعملا ريثتف ةعونتملا مهتاجاح نع عبنت ةلئسأب نولءاستيف , اوزحيو اونمخيل لافطألل ةصرفلا ةملعملا ىطعت نأ دبال 
 .ديجلا راوحلا مادختساو ثيدحلا ف ةعباتملا قيرط نع عالطتسالا بح مهيف

v همالك ةعطاقمب يقابلا لافطألل حمست وأ هنع ةباجإلاب عرستت ال و لفطلا ةباجإ رظتنت نأ ةملعملا ىلع . 

v اطخو حص اهب ةايحلا نال ةقلغملا ةلئسألا نم للقتو ريكفتلل ةريثملا ةلئسألا نم رثكت نأ ةملعملا ىلع . 

  اهيلع ةباجإلاو ةلئسألا حرط دنع اهتاعارم بجي يتلا رومألا

 . ملعتلا ةيلمع ىلإ ائيش فيضت ال اهنأل– معن ” اهيلع ةباجإلا بلطتي عون نم ةلئسأ يبنجت •

 . هل اهبيرقت كنكمي ةباجإلاب رثعتم لفطلا ناك اذأ الإ ةباجإلاب ةيحوم ةلئسأ يلأست ال •

 باوجلا لامكإل ةبلاطملا ىلع حاحلإلا عم ” صقانلا باوجلا” عون نم ةلئسا يلاسا •

 . ةفرعملا لفطلا صقنت تناك اذأ ةقيرطلا هذهل ءوجللا مدع رابتعالا يعب ذخالا عم ةينيمخت ةلئسأ يلأسا •

 ” ةلوقعم هفرعم سيقت – لافطألا ريكفت ريثت– ضعبلا اهضعب ىلإ دوقت– ةفداه– ةرصتخم – ةحضاو” ةلئسألا نوكت نأ •

 . هيلع بيجيس يذلا لفطلا ددحي مث لاؤسلا حرطي لب, لاؤسلا حرط مث لفطلا مسا ركذ مدع •

 : يذلا رمألا ةباجإلا مهنم بلطلا مث هب ريكفتلل هيناث20-15 يب لاؤسلا حرط دعب لفطلل هيفاك هصرف ءاطعا •

v راكفألا ديلوت صرف نم ديزي يأ “ةريثك راكفأ” لافطألا تاباجإ طسوتم نم ديزي . 

v ضعبلا مهضعب عم مهتاباجإ لافطالا نراقيل ربكا هصرف يطعي . 

v لفطلا ةردابم صرف نم ديزي . 

 نم ديزي امم هاوتسم بسح لفطلل ىطعي لاؤسلا ىوتسم الثمف لافطالا ىلع ةلئسألا عيزوتل هنيعم ةيجيتارتسا عضو متي •
 . ملعتلل هتيعفاد و هتالواحم نم ديزيف زاجنإلاب ةساسحأ

 ثدحي امع لءاستأ انأ " ,ريكفتلا ىلع لافطألا دعاست يتلا ةلئسألا حرط :لثم ,لافطألا ىدل عالطتسالا بح عفاود ةراثتسا •
 "?ءاملا ف صوغت ةشيرلا لعجت يك لعفت اذام ?ءاملا ف صوغي مأ وفطي نأ نوعقوتت له ?ريبكلا بعكملا اذه تكرح اذإ
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 ىلإ لافطألا وعدت هذه عقوتلا ةلئسأ نأل كلذو ?نئاجعلا ىلإ ءاملا انفضأ اذإ ثدحي اذام :اًلثم هيعقوت ةلئسأ حرط بجي •
 .ام رييغتل جئاتنلا نع تاضارتفالا نيوكت

 .تامولعملا نع مهضعب لاؤس ىلع لافطألا عيجشت •

 تاباجإب اذه لدبتستو ,ةئطاخ وأ ةحيحص ةباجإلا نأ لثمت يتلا تاءاميإلا وأ تاباجإلا مادختسا يدافت ةملعملا لواحت •
 لشف دنع ةديدج ةركف ىلإ لاقتنالا مهنكمي ,راكفألا بيرجتو فاشتكاب لافطألا موقي امدنعو ?ًادج ةريثم ةركف هذه" :لثم
 اذإو رابكلا لعف دودر نوعباتي لافطألا نأل ,صرحلا بجيو ,تالكشملا لح ىلع مهتاردق ةيمنت ىلع دعاستو ,تالواحملا
 .لافطألا ريكفت ةلصاوم ىلع رثؤي حيحص وأ ئطاخ لعفلا نأ ةركف ليصوتب اوماق

 ددع ىلع تفرعت اذإ" :لأست نأ كلذل لاثمو ,هوفشتكا اميف قمعألا ريكفتلل مهوعدتو لافطألا تافاشتكا ىلع ةملعملا قلعت •
 ?يبئاغلا ددع فاشتكا ىلع ةمولعملا هذه كدعاست فيكف نيرضاحلا لافطألا

  رحلا فاشتكالا نم لافطألا نكمت ةطشنأ ذفنتو تاربخ دعت :عباسلا رشؤملا

 وعدت يتلاو ,ةفلتخملا تاريثملاو تاودألاو دراوملاب ةينغو ,ةضورلا لافطأ دنع ةردابملاو عادبإلل ةزفحم ةيميلعت ةئيب ريفوت •
 .فاشتكالاو لؤاستلل

 لفطلا اهفشتكيل ةديدجلا داوملا يدقتل ملعتلا زكارم مادختسا :لثم ,فاشتكالاو بيرجتلاو صحفلل لافطألل صرفلا ةحاتإ •
 داوم ريفوتب فاشتكالا ىلع لفطلا عيجشتو ,ةيديلقت ريغلا ءايشألاو تاودألا عضو نكميف ,ةفلتخملا براجتلاب اهيلع موقيو
 .اهريسفتو ءايشألا يب ةديدج طباورو تاقالع تافاشتكا ىلع دعاست

 .روهزلاو راجحألاو رويطلل شع لثم ةعيبطلا نم ءايشأب هزيهجتو مولعلا نكر ريفوت •

 .ةلئسألا حرط ىلع لافطألا يقاب عيجشت مث مدختست فيكو اهلمع حيضوتو ةعاقلل ءايشأ راضحإل لافطألا ةوعد •

 :لفطلا لايخ ةيمنت ف مهست ةطشنأ ذفنتو تاربخ دعت :نماثلا رشؤملا

 ةينغأل لفطلا عمتسي امدنعف .لفطلا لوضف ةدايز ىلع لمعت ةيسيئر طاقنو تاعوضوم ىلع لافطألا يناغأ مظعم زكرت •
 هلبقتسم ف امهم ارصنع لثمت لفطلا ةايح ف يناغألاف .اهظفح وأ اهملعت لواحيو اهعم لعافتلا ف أدبي هنإف ,ةنيعم
 .ةلاعف ةقيرطب هليكشتو لفطلا لايخ ةيمنت ىلع دعاست اهنأ ىلإ ةفاضإلاب يميلعتلا

 ةنيعم ةصق درسب ةعومجملا ف صخش لوأ أدبي نأ نكمي الثمف .صصقلا درسل ةعومجم نمض لخدي نأ لفطلل نكمي •
 رييغت هنكمي وأ ثادحألا وحن سفن ىلع درسلا لامكتساب رخآ صخش موقي ثادحألا اهيف عراستت ةطقنل لصي امدنعو
 .ةصقلا نم ءزج درسب ماق دق ةعومجملا ف درف لك نوكي ىتح وحنلا اذه ىلع رارمتسالا متيو .ةصقلا راسم

 نيولت مالقأو صاصر ملقو ةقرو هؤاطعإ متيو هينيع قالغإب غلاب صخش وأ لفط موقي نأب ةبعللا هذه أدبت :مسرلا ةبعل •
 رخآ صخش وأ لفطل ةقرولا ىطعت كلذ دعبو .ناتقلغم هانيعو ةقرولا ىلع هديري ءيش يأ مسر ف كلذ دعب أدبيل ةيبشخ
 ءاهنإل ةفلتخم تالامتحا ف ريكفتلا ىلع لفطلا دعاسيس يذلا رمألا وهو هاري امك مسرلا لامكتساب موقي ةعومجملا ف
 .مسرلا
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 وأ اهترايز نودوي ةنيعم ةينمز ةرتفو انيعم اناكم لافطألا ةعومجم وأ لفطلا راتخي نأب ةبعللا كلت أدبت :كلايخب رفاس •
 عقاولا ف هيلإ رفسلا نود هرايتخا ت يذلا ناكملاب عاتمتسالل قرط ف ريكفتلا ف لفطلا كلذ دعب أدبي مث .اهيلإ لاقتنالا
 وأ ناكملا ف ةروهشملا تابجولا ضعب ىهط قيرط نع وأ بتكلا ف وأ تنرتنإلا ىلع ثحبلا قيرط نع نوكي نأ نكمي كلذو
 .ناكملا اذهل روصب ةفرغلا ييزت ىلإ ةفاضإلاب اهب ةريهشلا ىقيسوملا ليغشتو دلبلل ينطولا يزلا ءادترا عم دلبلا

 فقاوملا عم لماعتلا نم نكمتيل هديري رود يأ ليثمت ف أدبيس ذئنيح هنأل ,لفطلا لايخ ةيمنتل مهم رصنع راودألا ليثمت •
 .ةفلتخملا

 يركفلا يلقعلا ومنلا نمض تاسرامملاو تاراهملا

 فينصت ,لاوطألا فينصت ,ماجحألا فينصت ,ةيسدنهلا لاكشألا فينصت ,ناولألا فينصت :لمشتو :فينصتلا تايلمع •
 .ىرخأ فينصت تايلمعو ,تادرفم فينصت ,نازوألا فينصت ,ددعلاو ةيمكلا فينصت ,سمالم

 .ةثداحلا – ةصقلاو ,نوللا تاجرد ,لاوطألا ,مجحلا ,ةناكملا ,دادعألا :لمشتو :لسلستلا تايلمع •

 )جذامنلا( ميظنتلا تايلمع •

 سمخلا ساوحلا •

 .رظنلا قباطتو ,قوذتلا قباطت ,سململا قباطت ,تاوصألا قباطت ,حئاورلا قباطت :لمشتو :قباطتلا تايلمع •

 عادبإلا ,ةباتكلا تاراهم ,باعيتسا ,ةيضايرلا تاريبعتلا ,ةءارقو ءالمإ ,تايتوص ,ةثداحم ,ديدرتلا :لمشيو :يظفللا ريبعتلا •
 .خلا ..... ,ريخأ ,لوأ :ف ةملعملا تاداشرإ عابتا ,راكتبالاو

  

 مهومن ف ةلعافتملا تاريثأتلاو مهتاجاحو لافطألا صئاصخ ةملعملا مهفت :سداسلا رايعملا

 ًايلماكتو ًايلومش ًاروطت روطتيو ومني دحوم دحاو نايك لفطلا نأو ةفلتخملا ومنلا بناوج ةيمهأ فرعت :لوألا رشؤملا
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 ?يلماكّتلاب دصقن اذامو ?يلومّشلاب دصقن ام

 ,اهنيب اميف لخادتت يهو ,اهبناوج ةّفاكب ةّمهمو ةعّونتم تاجاح لافطألل ّنإ ."دّحوم دحاو لكك" لفطلا ىلإ رظنلا هب ينعيو :يلومّشلا
 .هتايح تالاجم ةّفاك ف هطاشنو هلعافت لالخ نم مّلعتيو لفطلا ومني ,كلذل .ضعبلا اهضعب ىلع رّثؤتو

 ريفوت وحن يعّسلا ّنإ .هيدل ةنّيعم ةدحاو ةجاحب ّمتهن امدنع ىّتح ,نابسحلا ف اهلمجُمب لفطلا تاجاح ذخأ هب ينهيو :يلماكّتلا
 .ةّيلومشلا لفطلا ةعيبط انكاردإل يقطنم ٌجاتن وه ةلماكتم ٍتامدخ

 :يهو ,ةّيساسأ ئدابم ةثالث ىلع ءوضلا راطإلا اذه زكتريو ,ئدابملا نم ةعومجم ىلإ يلماكّتلا يلومّشلا جهّنلا دنتسي

 .اهيف رّثؤيو ,ىرخألا بناوجلاب بناج ّلك رّثأتي ثيح ,هبناوج ةّفاكب ٌّمهم ,دّحوم دحاو ٌنايك لفطلا •

 .اهلماكب اهايحي نأ هتجاحو لفطلا ّقح نمو ,اهتاذ ّدح ف ةلماكتمو ةمئاق ةّيرمع ةلحرم ةلوفطلا •

 .اهجوأ ف مّلعتلل لفطلا ةّيزهاج اهيف نوكت ٌتارتف اهلّلختت ,اهب ؤّبنّتلا نكمي ةلسلستم ٍتاوطخ ف ّومنلا ثدحي •

 بناوجلا ىلإ رظني وهف .لفطلل ةّيلومّشلا ةعيبطلا لوح روحمتي هّنأ رابتعاب ,ٌجماد ٌجهن ,هتعيبطب ,وه يلماكّتلا يلومّشلا جهّنلا ّنإ
 انبلاطي .نيرخآلا عم لفطلا لعافت لالخ نم مّلعتلا ثودح ىلع دّدشيو ,فاقثلا هطيحم ةيّصاخ ىلإو ,لفطلا ةّيصخشل ةفلتخملا
 تاهجو مّهفتن نأو فرعن نأ انيلع ّنأ هانعم اذهو .مهّومن ف مهدناسن نأو ,زييمت نودب لافطألا ّلك ىرن نأب يلماكّتلا يلومّشلا جّهنلا
 مهلوصأ فالتخا وأ ,ةيعامتجالا مهتناكم وأ ,مهسنج ببسب اّمإ ,يلحمّلا انعمتجم ف مهتيؤر نع لفغن ام ًاريثك نيذلا لافطألا رظن
 .ةّيدسجلا مهتاردق وأ ,ةّيفاقثلا

 ومنلل ةماعلا ئدابملاو يناوقلا
 

v لمحلا ءدب ذنم ةلصتم ةمئاد هيلمع ومنلا نأ ينعيو يعونلاو يمكلا ريغتلا يحاون نمضتت ةجردتم ةرمتسم هيلمع ومنلا 
 ومن دجوي نكلو ومنلا ف تافقو وأ تارغث دجوت الو اهلبق ام ىلع فقوتت ومنلا لحارم نم هلحرم لك ناو جضنلا مامت ىتح
 .ءيطب رخأو عيرس ومنو رهاظ ومنو نماك

v ةلحرملا ةياهن يب زيمتلا بعصيل ىتح ضعبلا اهضعب عم لخادتت لحارم ف ريسي ومنلا نأ ينعيو : لحارم ف ريسي ومنلا 
 . اهل ةقحاللاو ةقباسلا ةلحرملا نع ةلحرملا فصتنم ف حضتت قورفلا نا الا اهيلت يتلا ةلحرملا ةيادبو

v بعل الثمف اهب ةصاخلا اهتامس اهل اهنأب ناسنإلا ومن نم هلحرم لك زيمتت :ةزيمم رهاظمو ةصاخ تامس اهل هلحرم لك 
 يتلا ةيئامنلا ةلحرملل اعبت كلذو ةرخأتملا ةلوفطلا ف بعللا نع فلتخي ميظنتو ةيصاخب زيمتي ةركبملا ةلوفطلا ف لافطألا
 .لفطلا اهب رمي

v ام عرسأ داليملا لبق ام ةلحرم ف ومنلا نوكيو ةدحاو ةريتو ىلع تسيل ربتعت ةعرسب ومنلا ريسي :ةتباث تسيل ومنلا ةعرس 
 ئطبيو ةقهارملا ةيادب ف عرسي مث ئطبي ةرخأتملا ةلوفطلا ف هنإ الا دهملا ةلحرم ف اعيرس ىقبي نكلو ايبسن ئطبي مث نوكي
  . اهدعب
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v ةدحاو ةعرسب مسجلا ءازجا ومنت الو هب ةصاخلا هتعرس ومنلا رهاظم نم رهظم لكل :ةفلتخم عرسب ريست ومنلا رهاظم 
 .ةدحاو ةعرسب ةيسحلاو ةيلاعفنالاو ةيلقعلا فئاظولا عيمج ومنت الو

v فورظلا نمو ددغلا تازارفإو ةثارولا ومنلا ف ةرثؤملا ةيلخادلا فورظلا نم :ةيجراخلاو ةيلخادلا فورظلاب رثأتي ومنلا 

 .ةحارلا, ملعتلا, ةيذغتلا ةرثؤملا ةيجراخلا

v ىرخألا رهاظملا عم طبتري هرهاظم نم رهظم لكو دقعم ماع رهظم ومنلا :ًاقيثو اطابترا اهضعبي ومنلا رهاظم طبترت 
 .يعامتجالاو يلاعفنالاو يمسجلا ومنلا رهاظم عم طبتري يلقعلا ومنلا الثمف

v  مهنيب ام ف نوفلتخي مهنا الإ عباتتلا سفنب ومنلا لحارمب نورمي دارفإلا نإ نم مغرلا ىلع :ومنلا ف ةيدرفلا قورفلا دوجو 
 هذهف يشملا ةيادب وأ ىلوألا سارضالا روهظل الثم رامعألا تاطسوتم نع ثدحتن امنيحو اعونو امك ومنلا ةعرس ثيح نم
 ةيكولسلا رهاظملا تيقوت نأ الا ومنلا نم ماعلا عباتتلا سفنب نورمي مهنا مغر دارفألا نا ينعي اذهو تاطسوتم اهلك
 .رخا ىلا درف نم نيابتي ةيمسجلاو

v يمدقلا ىلا سارلا نم ايلوط يفيظولاو يوضعلا روطتلا ف ومنلا هجتي :يمدقلا ىلا سأرلا نم ايلوط اهاجتا ذختي ومنلا 
 نا لبق  سأرلا كيرحت ىلع ارداق ةيادب لفطلا نوكي الثمف ىلفسلا قبست مسجلا نم ايلعلا ءازجألا فئاظو ناف كلذبو
 .هيمدق مث هيدي كرحي

v عذجلا نم اضرعتسم اهاجتا ومنلا هجتي :ةيجراخلا فارطألا ىلإ مسجلل يسيئرلا روحملا نم اضرعتسم اهاجتا ذختي ومنلا 
 قبسي مضهلا و سفنتلا ةزهجأب قلعتملا ومنلا يأ ةديعبلا ءازجألا مسجلا نم ىطسولا ءازجألا نيوكت قبسيو فارطألا ىلا
 . يقاسلاو يعارذلا فارطأب صاخلا ومنلا

 فاشتكالاو طاشنلاو بعللا تاربخ باستكاو مهفلا ىلع لفط لك ةدعاسمل مهومنو لافطألا تاردقب اهتفرعم فظوت :يناثلا رشؤملا

 اهب نولغتشي ةيلست تسيل يهو ةعباتتملا مهبلاطمو مهجاعزإ نم صلختنل مهل اهيرتشن ةليسو الو ةبعل درجم تسيل لافطألا بعل نأ
 كيرحتو ةينهذلا مهتاردق ةيمنت يه لافطألا بعلل لوألا فدهلا امنإو لاملل ًارده سيل هسفن تقولا فو رابكلا طيحم نع نولزعنيو
 دبال لب ًايئاوشع باعلألا ةعيبطو ةيعون رايتخا نوكي ال نأ بجي كلذل .ًايوناث ًافده حرملا ةيئزج نوكتو مهبهاومو ةيعادبإلا مهتاقاط
 لفطلا رمع عم ةبعللا بسانتت نأ بجي امك ةيدسج وأ ةيركف رطاخم يأل لفطلا بنجت هيسفنو ةيحصو ةيملع سسأ ىلع كلذ متي نأ
 نم امه ناحجانلا مألاو بألاف .هنطول هءامتنا ززعت كلذكو ةيمالسإلا هتفاقثو هنيدل هئامتنال ةبعللا ززعت ناو هكاردإو هريكفت ىوتسمو
  .مهديفي ام نوملعتي تقولا سفن فو نوبعلي امهءانبأ نالعجي

 ةايح ف ةيساسألا ةلحرملا يه لافطألا ضاير ةلحرمف ;ةسدكم تاربخو ةفثكم فراعمل لفطلا ضرعتي نأ قبس ام مهفي نأ بجي ال
 ةءارق نم ةيساسألا تاراهملل طسبملا سيردتلاب أدبت عقاولا ضرأ ىلع ةملعملاف ;ةلوفطلا ثوحب رقت امك بعللاو فاشكتسالل لفطلا
 بهذتف لمعلا قاروأو ةيسردملا تابجاولا مك ةدايز لالخ نم لافطألا ىلع اطغض سرامت تقولا مدقت عم نكلو تايضايرو ةباتكو
 ناكو ةيضاير ةيميلعت لئاسوب تابعكملا نكر لدبتسا ,ضايرلا ضعب ف .ةسردملاو ملعتلا وحن ةيعفادلا ةلقو للملا ىقبيو ملعتلا ةعتم
 ةدماج ةتماص ىرخأ ةليسوب لافطألل ابذجو اعاتمإ رثكألا ةليسولا لدبتست فيكف ,تايضايرلا ميلعتل تابعكملا لالغتسا نكمملا نم
 تاراهملا ةيمنت ,عادبإلا ,ملعتلا وحن ةيعفادلا ةيمنت ىلع تاعاطقلا عيمج ف ضايرلا جهانم زكرت نأ ضرتفي .رادجلا ىلع تقنش
 بعللا ةلحرم يه لافطألا ضاير ةلحرم نأب برغلا ةيبرتلا ءاملع ضعب رقيو .ةيصخشلا تاراهملاو سفنلاب ةقثلا زيزعتو ,ةيعامتجالا
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 ىمسي ام وحن هجزت ةضورلا لفط اهل ضرعتي يتلا تارابتخالاو يميداكألا طغضلا نأ نودكؤي امك ,وهليو لفطلا بعليس ىتم الإو
 ذختت يهف ةيكيرمألا لافطألا ضاير نم ريثكلا هاجتالا كلذ تنبت دقو .يئادتبالا ثلاثلا فصلا ىلإ لصي امدنع يميداكألا قاهرإلاب
 .عيمجلل اهأرقتل ةملعملل اهيطعيل الإ ةصقلاب كسمي الو نوليل الإ ملقلاب لفطلا كسمي نأ نكمي الو ملعتلل اروحم بعللا

 مادختسا لالخ نم ةيح فراعم ىلإ ةدماجلا فراعملا ليوحت اهناكمإب يساردلا مويلل اديج اطيطخت ةضورلا ةملعم تططخ اذإ
 .ةسردملل اهراك أشنيس ةركبملا ةلحرملا كلت ف عتمتسي مل نإف ,اعتمم نوكي نأ بجي ميلعت نأ ةملعملا هفرعت نأ بجي ام لوأف .بعللا
 ىلع مئاقلا بعللا عيجشت ,ينواعتلا لمعلا عيجشت ,ةديدج تادرفم مادختسا ,ةلئسألا ةراثإ قيرط نع بعللا معدت نأ ةملعملل نكمي
 لغتست نأ نكمي يتلاو ةقيدحلا ف زفقلاو بعللا قيرط نع ةيكرحلا تاراهملا ةيمنت ,ناكرألاو باعلألاب ةيفصلا ةئيبلا ءارثإ ,ليختلا
 سحلا ةيمنت قيرط نعو .اهريغو ,بشخ ,ديدح ,زئاف ,ءيطب عيرس ,تحتو قوف لثم تاهاجتالاب ةصاخلا تادرفملا لافطألا ميلعتل
 فلتخم يدقتو ,صقلاو نيولتلا قيرط نع ةفلتخملا تابسانملاب ةدياعم تاقاطب راكتبا ىلع بالطلا عيجشت ,ديشانألا لالخ نم ينفلا
   .تايضايرلاو دعلا ةراهم لفطلا ملعت يتلا باعلألا

 

 

 

 دعب امئاد هجاوي ناك هنأل ةدحتملا تايالولا ف ييوبرتلاو يملعملا ىلع تارضاحملا ءاقلإ ذبحي ال ناك هيجايب ناج ريهشلا ملاعلا
 لفطلا نأ يبرملا نم هريغو هيجايب نمؤيو "?ةراهملا كلتل لفطلا باستكا نم عرسن نأ نكمي فيك نكلو ,ليمج مالك " لاؤسب ةرضاحملا
 هديرن ام .يتاذلا فاشتكالاو ملعتلا ةيعفاد هيدل ىمنتو هعجشت ةيئيب تاريثم يدقت قيرط نع نكلو عفدو لاجعتسا نود ومني نأ بجي
 يذلا وشحلا ةفاقث نم صلختن نأ كلذ لك نم مهألاو ,هنم نوديفتسيو ملعلا اهيف نوبحي ةيحصو ةنمآ ةئيب ف اوبشي نأ انلافطأل
 لصفلل هجوم درجم ملعملا لعجتل ةأرجلا تكلتما الو مهتركاذ ف ةسدكملا فراعملا نم ديفتست فيك تفرع ام ةديدع لايجأ هيلع تبرت
 .تامولعملل ةدلوملا ةديحولا ةادألا هنوك نم الدب

  مهروطتو لافطألا ومن ف ةرثؤملا لماوعلا زيمت :ثلاثلا رشؤملا

 :يمسق ىلإ ءاملعلا اهمَّسق دقو ,هتيصخش ءانب ف رثؤتو ,لفطلا دنع ومنلا ف رّثؤت يتلا لماوعلا نم ديدعلا كانه

 :نع ةرابع يهو ,ةيساسأ لماوع :اًلوأ

v ربتعت يهو ,تاثروملاب فرعي ام لالخ نم ,نادلاولا مهل اهلقني ةنَّيعم تافصل لمحلا ةرتف ذنم ءانبألا لْمَح يه ةثارولا :ةثارولا 
 وأ ,رعشلا وأ ,نويعلا نول :ةيثارولا تافصلا هذه ىلع ةلثمألا نمو ,ثانإلاو روكذلا يب فلتختو ,ومنلا ف ةريبك ةيمهأ تاذ
 .ةيثارولا ضارمألاو ,اهريغو مدلا ةليصفو ,دلجلا

v ماسقأ ةثالث ىلإ اهميسقت نكميو ,ومنلا ف اًحضاو اًريثأت ةئيبلا رثؤت :ةئيبلا: 
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 ةئيبلا فالتخاب فلتخي لافطألا ومن نأ تاساردلا تتبثأ دقو ,خانملاو سقطلاب لثمتت يتلا ةئيبلا يه :ةيعيبطلا ةئيبلا •
 .لفط لكل ةيعيبطلا

 لفطلاف ;لفطلا ومن ىلع يداصتقالاو يعامتجالا اهعضو ريثأت ىدمو ,ةرسألاب لثمتت يتلا ةئيبلا يهو :ةيعامتجالا ةئيبلا •
 .ىلوألا هتاونس ف ةصاخو ,تايكولسلا نم ريثكلا بستكي

 يركفلا ومنلا ىرن اذل ;لفطلا ومن ىلع ًاّيباجيإ كلذ رَّثأ ,اًراهدزاو ًامدقت رثكأ ةيراضحلا ةئيبلا تناك املك :ةيراضحلا ةئيبلا •
 .لافطألا نم مهريغ نم رثكأ ةروطتملاو ةمدقتملا لودلا ف نوشيعي نيذلا لافطألا دنع

v ال ءاذغ ىلع دمتعي يذلا لفطلا نم لضفأ لكشب ومني ًالماكتم ءاذغ لوانتي يذلا لفطلا نأ براجتلا تتبثأ :ءاذغلا ةيعون 
 اًرقف دشألا لودلا ف نوشيعي نيذلا لافطألا دنع ومنلا ف اًرّخأت ىرن كلذل ;اهريغو تانيماتيفلا نم هيفكي ام ىلع يوتحي
 .ثلاثلا ملاعلا لود ف

 :يلي اميف صخلتتو ,ةيوناث لماوع :اًيناث

 .هومن ىلع رثؤي يلاتلابو ,اهنينج ىلع رّثؤي لماحلا ضرم نأ فورعملا نم :لمحلا ءانثأ ةنيعم ضارمأب مألا ةباصإ •

 ًةداع يدؤي ,مسجلا فئاظو لامتكا لبقو ,ةينينجلا ةلحرملا لامتكا لبق لفطلا ةدالو نأ هيلع فراعتملا نم :ةركبملا ةدالولا •
 .ةدالولا دعب ديج لكشب فئاظولا هذهب مايقلا مدع ىلإ

 فيرلا :لثم ةليمجلا ةعيبطلاو ,يقنلا ءاوهلا ىلع يوتحت ةيعيبط ةئيب ف شيعي يذلا لفطلا نأ ظحالن :ةيفارغجلا ةئيبلا •
 بيترتلاب يهو ,لحارم ةدعب رمي ومنلا نأ امك .ةمحدزملا ندملا ف شيعي يذلا لفطلا نم لضفأ لكشب ومني ,لابجلا وأ
 :يلاتلا

v ةدالولا ىلإ ينجلا روطتو باصخإلا ةظحل نم أدبت :ةينينجلا ةلحرملا. 

v همأ ىلع ًاّيلك لفطلا فَّرعتي يح ,يناثلاو لوألا يماعلا ف نوكت :ةعاضرلا ةلحرم. 

v ةلحرملا هذه ف لفطلا أدبي ,رمعلا نم ةسماخلاو ةعبارلاو ةثلاثلا تاونسلا ىتح دتمت :ةركبملا ةلوفطلا ةلحرم 
 .روطتت هتاردق أدبتو ,رثكأ ملاعلا فشتكي

v أدبي اهيفو ,لفطلا رمع نم ةرشع ةيناثلا ف يهتنتو ,ةسداسلا ةنسلا ف أدبت :ةرخأتملاو ةطسوتملا ةلوفطلا ةلحرم 
 .ةسردملا هلوخد دعب ءاقدصألا نم صاخلا هعمتجم هسفنل نّوكيو ,همأ نع ءيشلا ضعب لقتسي لفطلا

v ربتعتو ,روكذلا لبق غولبلا ةلحرم َنْلصي ثانإلاف ,ثانإلاو روكذلا يب فلتختو ,غولبلا ذنم أدبت :ةقهارملا ةلحرم 
 يغبني امم ;ديج لكشب رومألا ريدقت مدعو روهتلاو شيطلاب - اًنايحأ - فرعُي قهارملا نأل ;اًّدج ةمهم ةلحرملا هذه
 ةوسقلا نع داعتبالاو ,ديج لكشب هعم لماعتلا نسحو ,قهارملا ةبقارم ىلع صرحلا - ةرتفلا هذه ف - لهألا ىلع
 بارتقالا ةلواحم :وه ةرتفلا هذه ف لهألا هب موقي ام لضفأو ,هشيطو هدانِع نم ديزيس كلذ نأل ;خيبوتلا ةرثكو
 .هتقداصمو ,هنم

v ام - اًبلاغ - ثيح ;ءانبلاو ءاطعلا ةلحرم ةلحرملا هذه ربتعتو ,رمعلا نم ثلاثلا دقعلا ف أدبت :بابشلا ةلحرم 
 .هبابش يعوو ةوق ىلع عمتجملا ةوق دمتعت
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v ملاعلا نادلب يفف ,عمتجملا ف رامعألا طسوتم ىلع دمتعتو ,بابشلا ةلحرم ةياهن عم أدبت :ةخوخيشلا ةلحرم 
 .تانيعستلا ف أدبت ,ايلاطيإ لثم ابوروأ لود ضعب ف امنيب ,تانيعبسلا ةيادب ف أدبت ثلاثلا

 لايجألا هذهل ميلسلا ءانبلا ىلع موقت مويلا تاعمتجملا ءانب نوك ;ةلحرم لك ف ةرثؤملا لماوعلاو ومنلا لحارم ةفرعم يرورضلا نم
 لَماعتملا تايصخشلاو ,لحارملا عيمج عم لماعتلا ةيفيك ملعتو ناقتإل ةفاضإ ;ميلس عمتجم ءانبل مهتابلطتم ليلحتو مهفو ,ةدعاولا
 .ةلحرم لك ف اهعم

  هتاجاحو هتاردق ىلع ًًءانب ملعتلا ىلع رداق لفط لك نأب كردت :عبارلا رشؤملا

 ةفرعم بستكي نسلا ف لفطلا مدقت املكو ,هبلاطم نع حاصفإلل ءاكبلا ىلع ةردقلا وه هعم دلوُي يذلا ثوروملا لفطلا كولس نمف
 لماوع دوجو نودب هل رفاوتي )ملعتلا قيرط نع بستكملا كولسلا( ةديدجلا ةفرعملا هذه تناك اذإو .بلاطملا سفن نع ريبعتلل ىرخأ
 نومدقي نمم هب يطيحمللو هل ةداعس ردصم ةفرعملا هذه لثمتس امك ,ىوس لكشب هتيصخش نوكتت فوسف لاعفنالا وأ طوغضلا نم
 .ةديدجلا تاراهملا هملعت بناجب ةياعرلا هل

 ?لفطلا ملعتي فيك

 لفطلاو ماع هجوب ناسنإلا نأ لهاجتن نأ اننكمي ال تقولا سفن ىفو
 الو ,هضرتعت ةلكشم لكل ةلهسلا لولحلا دجو اذإ ملعتي ال صاخ هجوب
 ًاجرخم دجيل ركفي هلعجت يتلا ةريثملا فقاوملل ضرعتي نأ نم عنام
 .فقاوملا هذهل ىضرم

 عم أدبي هنكل أطخ اذهف ,ةسردملا ىلإ لفطلا باهذب أدبي ال ملعتلا
 اهبستكي يتلا كلت نع ريبك لكشب فلتخت تاداع بستكي هتاجايتحا بيجت الو هطاشن نم دحت ةئيب ف أشني يذلا لفطلاف .هدلوم
 ةلماعم ةيفيك ف ءاهدلا عبطلاب ملعتيس بضغلا نم ةباجتسا دجيو ءابآلا نانح قلي ال يذلا لفطلاو .ةنرم ةئيب ف ومني يذلا لفطلا
 يتلا ملعتلا ئدابم نع ًاديعب لفطلا .اهعزعزتو لفطلا ةيصخش رارقتسا مدع ةيئاهن ةجيتنكو .هريثت يتلا بضغلا تابون بنجتل رابكلا
 يعلاو نذألا نأ يح ف ,ةرمتسم ةكرح ةلاح ف هسأرو هعباصأو هاديو هاعارذو هامدقف ,مئاد لمعو طاشن ةلاح ف وه اهيلع رقتسي
 ملعتل ةيساسألا ةينبلا امه لاصتالاو طاشنلا نأ يأ .هيلع ةديدجلا تاراهملا باستكاو هملعت ىلإ ىدؤت يتلا تارثؤملا ىقلتت يتلا يه
 .لفط يأ

 ملعتلا تاراهم لفطلا اهب بستكي يتلا لئاسولا 

 :أطخلاو ةلواحملا •
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 ءاطخألاو ةددعتملا تالواحملا ةلحرمب رورملا نم دبالف ,ملعتلا ف ةقيرطلا هذه نع ءانغتسالا نوعيطتسي ال تاناويحلاو رابكلاو لافطألا
 ًاصرح لقأ لافطألاف .ملعتلا تاراهم لفطلا باستكا ف يرهوج ءزج ةليسولا هذهو ,ةلهسلا ةنرملا تاداعلا ةلحرم ىلإ لوصولا ىتح
 .ًايوس ةحيحصلا جئاتنلاو ةئطاخلا جئاتنلا نم ملعتي يحلا نئاكلاف .مهيلع ةديدجلا فقاوملا ف ًاعافدنا رثكأ مهنكل رابكلا نم

 ىف لفطلا نأ الإ ,اهب اورم مهسفنأ مهو ءابآلا اهنم مربتي دق هملعت تايادب ف لفطلا اهب موقي يتلا ةيلاجترالا ةيئاقلتلا تاكرحلاو
 مث نوئطخيو نولواحي مهلافطأ ءابآلا كرتي نأ يرورضلا نم ناك اذإو .بسانتلاو قسانتلا تاذ تاكرحلا ىلع ًاقحال داتعي ةياهنلا
 ةءاميإلاب ةفرعملا اهيف ءابآلا طسبي نأ يغبني تاقوأ دجوت نأ عنام الف ,ىرخأ ةرم هورركي ال ىتح أطخلا ىلإ كلذ دعب مهودشري
 .هملعت لفطلا ىلع لهست يتلا ةطيسبلا

 ,بارشلاو ماعطلا ف هسفن ىلع دامتعالا لجأ نم ةقعلملا وأ بوكلاب كاسمإلا ملعت :أطخلاو ةلواحملا قيرط نع لفطلا ملعت ةلثمأ نمو

 وأ هيدي بلق نم – رابكلا رظن ةهجو نم – اهنم عفن دجوي ال يتلاو ةيرورضلا ريغ تاكرحلا نم ريثكلا كلسي لفطلا نأ ظحالن
 وأ اهطاقتلا لجأ نم ىرجي مث ةدئاملا نع ًاديعب ةقعلملاب فذقي وأ ىرخأ ةقيرط ىلإ بلقني مث ام ةقيرطب ةقعلملا وأ بوكلاب كاسمإلا
 ةيلمع بوكلا وأ ةقعلملاب كاسمإلا ف مكحتلا نأ دجنو ,ىرخأ ةرم هنم برشلا ف حجني دقو ةرم بوكلا ف دوجوملا ءاملا بكسي دق
 طبرلا هل ىتأتي ىتح ةعطقتملا تاكرحلا نم ريبكلا ددعلا اذه لذبي لفطلاو ,ةفلتخملا تالضعلا نم ريثكلا لمع بلطتت ةياغلل ةدقعم
 .ةقستم ةدحاو ةكرح ف امهنيب

 :ةداعإلاو ةسرامملا •

 ةليوط ةرتف قرغتسي لفطلاو ,نارملا ةرثك وأ ةسرامملا اهيلع قلطي دقو هيلع ةديدجلا تاراهملا هملعت ماوق يه لفطلل ةرمتسملا ةداعإلا
 دجي يذلاو هرمع نم ةثلاثلا نس ف هئاذح طبرل لفطلا ملعت أدبي :ةرتفلا هذه لوطل اًلثم برضنلو هيلع ةديدجلا ةفرعملا باستكا ف
 يماع قرغتسا هئاذح طبري نأ لجأ نم لفطلا نأ يأ ,هل ةبسنلاب ةطيسب ةراهم حبصتو ةسماخلا نس ف هنقتي ىتح ةمج ةبوعص هعم
 قئاقد ىلإ كلذ دعب ترصتخُا قئاقد ةدع قرغتست ةداعإلا نم ةرم )700( نم برقي ام ةيلمعلا هذه ىلع يماعلا نيذه لالخ بردتو
 ةجرد ىلإ ًاليلق ةنيعم ةداع ءاشنإل ةمزاللا ةداعإلا تارم ددع نوكي دق هنأ ةشهدلل ريثملا نمو .ءاذحلا طبرل هناقتإ دنع ًادج ةطيسب
 .ةريبك

 :حايترالا نوناق •

 راركتلا ةرثك عم حايترالا ققحتي مل اذإف ,حايترالا نوناقب ةلصلا قيثو ًاطابترا طبترت "راركتلا" ملعتلا ةيلمع ف ةقباسلا ةليسولا نإ
 تاهيجوت ىلإ عمتسي نلو لفطلا مربتي فوسو بلسلاب ةجيتنلا نوكتسف ءابآلا بناج نم دقنلاو موللا هبحاص اذإ ةصاخو ةداعإلاو
 نإ :يلاتلا وحنلا ىلع نوكي ,ملعتلا تاراهم باستكا لجأ نم لفطلا دنع حايترالا نوناق ريسفتلو !يهتنت ال رماوأ اهربتعي يتلا لهألا
 هعبطب ناسنإلاف .حاجنلاو رورسلا ىلع ثعبت يتلا ةراسلا جئاتنلاب نرتقم لعفلا وأ لمعلا اذه ناك اذإ ًاعيرس حبصي لعفلل لفطلا ملعت
 ًادوهجم لفطلا لذب املك ءارطإلاو حيدملا تاملك هنومضم ف ديؤي حايترالا نأ امك .حاجنلا نم ًائيش باصأ اذإ الإ حايترالاب رعشي ال
 ول امم رثكأ اهيف بغرم ةداع باستكا ىلع هنيعت حيدملا نم ةيباجيإلا تاملكلا هذه ,ةنقتم ريغ تناك ول ىتح ةديدج ةلواحم وأ
 اهب نرتقملا ةداعا ملعت نم هروفن ىلإ ىدؤيس هتاراصتنا لافغإو لفطلا ءاطخأ ىلع رمتسملا ديكأتلاو .ةوسقو فنعب هتالواحم اندقتنا
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 وأ رورسلاب ةبوحصملا ةعباتتملا ةيصقلا )ةسرامملا( بيردتلا نأ وهو ,حايترالا نوناقب لصتي رخآ ماه ءيش كانهو .دقنلاو خيبوتلا
 بردتي يذلا لفطلا :كلذ ىلع اًلاثمو ,رجضلاو قيضلاب روعشلاو داهجإلا ببسي يذلا ليوطلا دعابتملا بيردتلا نم لضفأ حاجنلا
 حضويل رخآ حلطصم يتأيو .ةدعابتم تارتف ىلع نوبردتي نيذلا هنارقأ نم لضفأ ةريصق ةدملو ًايموي اهنيعب ةضاير ةسرامم ىلع
 حيحصت ىلع لفطلا ماغرإ دنع ًايلج كلذ حضتيو ,ةداعلاب لاعفنالاو مامتهالا دقفي ءيش لعف ىلع مغرملا لفطلاف ,"ماغرإلا" حايترالا
 .فرحلا اذه ىلع لمتشت يتلا تاملكلا لامعتسا بنجتي ًامتح هلعجي هنيعب فرح

 :ةطيسبلا ةيادبلا •

 يتلا تقولا رورمب يتلا ةطيسبلا ةيادبلا يأ ,ةفرعملا هميلعت ف جردتلا كلذ نم مهألاو تاداعلا لفطلا ميلعت ف ريكبتلا مهملا نم سيل
 ءابآلا عقوتي يتلا تاداعلاو ,اهملعتل دادعتسا ىلع دعب حبصي مل يتلا ءايشألا ملعتي ال لفطلاف .ةدقعمو لب ةبكرم ةفرعم ىلإ لوحتت
 لفطلا عيطتسي ال .هومنل ًاعبت تاداعلاب ذخألا ف جردتي لفطلاف ,هجضن ةجردب لهجلا نم أشنت امنإ اهملعي ال وهو اهلمع لفطلا نم
 .رخآلا عوضوملا هملعت تاعوضوملا هذه دحأ هملعت قوعي نأ لمتحملا نمف ,دحاو نآ ف ةعونتملا عيضاوملا نم ريثكلا ملعت

 ,ناقتإب نكلو اهمامتإ ىلع هثحنو هدعاسن ذئدنعو ةديدج لامعأب مايقلا ةلواحمل ةيلباق لفطلا نم ىرن ىتح ءابآك رظتنن نأ كلذ ىنعم
 لاثمو .ةحيحصلا ةداعلا ملعت نم لوطأ ًاتقو قرغتست يذلا ئطاخلا ملعتلا حيحصت نم ريثكب لهسأ ةيادبلا نم حيحصلا ملعتلا نأل
 نم ةلسلس عبتي نأ تاونس عبرأ رمعلا نم غلبي يذلا لفطلا نم ءابآلا بلط اذإ :اهباعيتسا لفطلا ىلع ةبعصلا ةدقعملا ةيادبلا ىلع
 - ةريغص تامضق ف ماعطلا لوانتي نأو - ةحيحص ةقيرطب ةقعلملاب كسمي نأو - ةماقلا لدتعم سلجي - :نأب دحاو نآ ف دعاوقلا
 ةيرمعلا هتلحرم ف لفطلا .اهادحإ ذيفنتب مايقلا دنع أطخلل ضرعتيسو رماوألا هذه لكب هردص قيضيسف غضملا دنع ملكتي الأو
 .ةتباثلا لاصخلا باستكاو هتاداع هاجتا ف ًاغلاب ًاريثأت رثؤت يتلاو ,هب ةطيحملا ءايشألابو تايصخشلاب ًاقيثو اًلاصتا لصتي ةركبملا
 ف هيلع لفطلا ريسي اًلاونم مهلاعفأ نوكت نأ ىلع رابكلا لمعي نأو دبالف ,ةودقلا هرابتعاب لفطلا ف رثؤي ريبكلا صخشلا نأ امبو
 .لبقتسملا ف همزالت يتلا هكولسو هتاداعو هتافرصت عيمج

 :ةبستكملا ةباجتسالا •

 دقو ,كلذب اورعشي نأ نودب اهبستكيو لفطلا ىلإ لقتنت ةفلتخملا فقاوملا هاجت بألاو مألا ةباجتسا نأ هانعم انه ةبستكملا ةباجتسالا
 بجيف .اهيلع مهلفط ديوعت ف ءابآلا بغري يتلا وأ ةينعملا كلت نوكت ال يأ ,ةدوصقم ريغ وأ ةرسفم ريغ تاداع باستكا انه نم أشني
 لفطلا ةيؤرف .ةلثامملا فورظلا لك ف هسفن كولسلا اذه لفطلا عبتي نأ ف بغرن انك اذإ الإ ةنيعم فورظ ف ًانيعم ًاكولس ضرفن الأ
 وه ماستبالل لفطلا عفديس اهل هتيؤر دنع اهلفطل مألا تمستبا اذإ نكل ماستبالا وأ كحضلا ىلإ هوعدت ال لاثملا ليبس ىلع همأل
 .ىرخألا ةلثمألا نم اهريغو .همأ ةيؤرب لفطلا ماستبا نرتقي انهو ,)مألا نم ةبستكملا ةباجتسالا( رخآلا

 :لفطلاب ةطيحملا ةئيبلا ف مكحتلا •

 ةيمهأ لقت ال يهو ,هتيصخش ءانبل اهجاتحي يتلا ةفلتخملا ملعتلا تاراهم لفطلا باستكا ف ريبك دح ىلإ ديفت ىرخأ ةليسو هذهو
 نوكي امع فرصنا دق همامتها نأ نم يقثاو انك اذإ الإ ًارمأ هيلإ ردصن الأ بجي لفطلا بيردت ف ءدبلا دنعف .ةقباسلا لماوعلا نع
 الإو ,اهايإ ءابآلا هملعي نأ ديري ام ةباجتسا ىلإ هداشرإ ف ءدبلا لبق "لفطلا هابتنا" نم دكأتلا يأ .هيلإ رمألا رادصإ تقو هب اًلغشنم
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 وه )لزنملا نوئش ف نهلاغشنا( تاهمألا ةصاخو مئادلا مهلاغشنال ًارظن ءابآلا هيف عقي يذلا أطخلاو .جيردتلاب هرثأ داشرإلا دقفيس
 نأ بولطمو ماعطلا دادعإ ف ةلغشنم ىهو اهدجن مألا نأ ىنعمب ,مهل اهنوهجوي يتلا لاعفألاو رماوألا عم لفطلل "يبلسلا فييكتلا"
 ناتلغشنم هاديو اهلفطل رماوألا ردصت لزنملا ىلإ ءاقدصألا دحأ مودق داعيم وأ ةركاذملا داعيم يحي نأ لبق ةددحم ةعاس ف هنم يهتنت
 ىلإ باهذلا وأ ةركاذملا ىلإ تافتلالا نم ديدجلا رمألا هيقلتل ال مأ اهل ًاهبتنم لفطلا ناك اذإ ام زكرت نأو ثيرتت نأ نودب ام ةبعلب
 رمألا يب ام ءابآ انفصوب طبارلا انفعضأ املك رمألا هيلإ ردصت نأ لبق لفطلا هابتنا ىلع ذاوحتسالا ف مألا تقفخأ املكف .شارفلا
 ىلع مكحن نأ لبق .يبلسلا فييكتلاب مهئانبأ ميلعت ةقيرط نع داعتبالا مهسفنأ ءابآلا ملعت اذإ الإ ىتأت ال ةعاطلاو هذيفنتل ةباجتسالاو
 لمعن نأ بجي وهو ةياغلل ةماه ةقيقح انييعأ بصن عضن نأ انيلع ,هيف ةمدختسملا لئاسولا حاجنو ملعتلل هتيلباق ىدمو لفطلا كولس
 تاداعلا .هنم ةئطاخلا تاباجتسالا تجتنأ يتلا عفاودلا نع لءاستن نأو ةحيحصلا تاداعلا وأ لامعألا جتنت يتلا عفاودلا ديدحت ىلع
 .لفطلاب ةطيحملا ةئيبلا ف مكحتلا طرشب ةئيسلا تاداعلا لثم ةلوهسب بستكت ةنسحلا

 لافطألل يداع ريغلا روطتلاو يئامنلا رخأتلا تارشؤم ىلع فرعتت :سماخلا رشؤملا

 ?لفطلل يعيبطلا روطتلا رخأت ينعي اذام

 هذه ىلإ لفطلا لصي ال امدنع رخأتلا ثدحيو developmental milestone ومنلا ملاعم ىمست ةعقوتم ةينمز تارتف لالخ

 رهشلا لفط غلبو رشع سماخلاو عساتلا رهشلا يب وه يشملا ملعت لاجم ناك اذإ كلذ لاثم ,ةعقوتملا ةينمزلا ةرتفلا ف " ملاعم " ـلا
 لك ف روطتلا نأ ىلإ ةفاضإ رثكأ وا لاجم ف رخأتلا اذه ثدحي نأ نكمي .يئامن رخأت ربتعي اذه ناف دعب يشملا أدبي ملو نورشعلا
 كلذ رثؤي دقف ةغللا وا مالكلا ف ةبوعص كانه ناك نإ الثمف ىرخالا تالاجملا ف ومنلاب طبترم تاراهملا روطت تالاجم نم لاجم
 ?)رطخلا لماوع( لافطالا دنع روطتلا رخأت بابسا يهام .ةيفطاعلاو ةيعامتجالا تاراهملا لاجم ف ومنلا وأ روطتلا ىلع

 :يتئف ىلا بابسالا فنصت

 .ةيثارو - ةينيج •

 .ةيئيب •

 لاثم )تاثروملا( تانيجلا وا ةينيجلا )تاموزوموركلا( تايغبصلا ف ذوذش عم نودلوي امدنع يثارو ببسل رخأتلاب لافطألا باصي
 ضرعتلا نع مجنيف يئيبلا رطخلا امأ .ذاش يغبص ببسب روطتلا ف رخأت ببسي بارطضا وهو )ةيلوغملا( نواد رذانت كلذ ىلع
 نم لقنت ىودع وأ )تاردخملا وأ صاصرلا( مومس ىلإ ضرعتلا وأ مألا ةيذغت ءوس لثم ةدالولا دعب وأ لبق ناك ءاوس ةيذؤم لماوعل
 رقف كلذ لاثم ةدالولا دعب لفطلا اهل ضرعتي يتلا لماوعلا ةئفلا هذه لمشت امك , )زديإلا وأ ةبصحلا( لمحلا ءانثأ لفطلا ىلإ مألا
 خلا...دحوتلاك ةيسفن وا ةيبصع ضارما وا ةيانعلا صقنو مألا بائتكا وا ةيذغتلا ءوس وأ مدلا

 ?يروطت رخأت دوجول ةهبنملا تامالعلا يهام

 :لمشت يهو لفطلا روطت ف رخأت دوجو لامتحال هبنت ةماع ةيريذحت تامالع كانه
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v ةيكولس ةيريذحت تامالع  

 .رمعلا سفن ف نيرخآلا لافطألا لعفي املثم نمزلا نم ةرتفل ام طاشن ىلع ًازكرم ىقبي ال وأ هبتني ال •

 .نيرخآلا عم لعافتلا نم رثكأ لمعلا اذهب عمتسيو نمزلا نم ةليوط تارتفل ةيداع ريغ ءايشأ ىلع زكري •

 .كلذ لعفي ام ًاردان وأ نيرخالا عم هينيع يقتلت نأ بنجتي •

 .هرمع ف لافطألا مظعم اهزاجنإ عيطتسي ةطيسب ماهم ءادأ لواحي امدنع ةداع طابحإلاب باصي •

 .نيرخآلا لافطألا عم ةنراقملاب ًاديدش ًادانع يدبيو ليثمتو ةيناودع تايكولس رِهظُي •

 .هرمع ف لافطألا عم ثدحتي امم رثكأ ًابلاغ هسفن ىلإ ثدحتي وأ , همسج زهي , ءاضفلا ف قدحي •

 .نيدلاولا نم وأ هب ينتعي نم ناسحتسالا وأ بحلا نع ثحبي ال •

v ةيكرح ةيريذحت تامالع  

 .يمدقلا وأ يعارذلا ف سبيت •

 .رمعلا سفنب نيرخآلا لافطألا عم ةنراقملاب ةتباث ريغ ةيعضو وا وخر مسج •

 .رخآلا نم رثكأ مسجلا نم دحاو بناج مدختسي •

 .رمعلا سفنب نيرخآلا لافطألا عم ةنراقملاب قرخأ كولس •

v ةيرصب ريذحت تامالع  

 .ينيعلاب سانلا وأ ءايشألا عبتت ف ةبوعص هيدل نأكو ودبي •

 .رارمتساب ةينيع كرفي •

 .ام ءيش ىلإ علطتلا ءانثأ ةيداع ريغ ةيعضوب وأ ةعنصتم ةقيرطب هسأر كسمي وأ ليمي وأ رودي •

 .(هرمع نم رشع يناثلا رهشلا دعب( ضرألا نم اهطاقتلا وأ ةريغصلا ءايشألا داجيإ ف ةبوعص هيدل نأكو ودبي •

 .ينيعلا ءاقتال ىوأ ينيعلا زيكرت ىلع زيكرتلا ف ةبوعص دجي •

 .ةديعب ءايشأ ىلإ رظنلا دنع هينيع ىدحأ قلغي •

 .اهيلع علطيل هينيع نم ًادج ًاريثك ءايشألا برقي •

 .ةنولم وأ يعيبط ريغ مجحب امهنم ةدحاو وأ هينيع اتلك رهظت •

v ةيعمس ريذحت تامالع  

 ًادج ضفخنم وأ ًادج عفترم توصب ثدحتي •

 .ماه ءيش لجأ نم ىتح وأ ةفرغلا لالخ نم هتادانم دنع بواجت ةبوعص هيدل ودبي •

 .توصلا هاجتاب ًامئاد نذألا سفن نوكت ثيحب همسج ريدي •
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 .تاونس ثالثلا رمع دعب تاهيجوت عابتإ ف وأ ليق دق ام مهفت ف ةبوعص هيدل •

 .ةعفترملا تاوصألا نم لفجي ال •

 .ةهوشم وأ ةريغص هينذأ ودبت •

 .هرمع ف ةبسانم نوكت تاملك وأ تاوصأ راهظإ ف لشفي •

 ىتم ؤبنتلا عيطتسن اننإف " ةذفان" وأ ددحم ينمز راطإ لالخ تاراهم وأ ةيروطت ملاعم ةداع نوبستكي لافطألا نأ امب ,كلذل ةفاضإ
 كلذ نوكي دقف هرمع سفن ف نيرخآلا لافطألا اهملعتي ةراهم ملعتي ال ًالفط كانه ناك اذإو تاراهملا فلتخم لافطألا مظعم ملعتيس
 صتخملا لفطلا بيبط مالعإب حصنيو لافطألا عيمج ىلع قبطني ال اذه نكلو .رخأتم نوكي نأ نكمي لفطلا نأب " ريذحت ةراشإ "
 .فواخملا هذه لثمب

 ?ومنلا ف رخأتلا ديدحت متي فيك

 :تامييقتلا نم يعون لامعتساب هديدحت متي

 عيرس مييقت •

 يليصفت مييقت •

 دوجوب هابتشالل صحفلاو مييقتلا نم ديزم ىلإ ةجاحب مه نيذلا لافطالا ديدحت هفدهو تاراهملل اعيرسو اماع اسايق لوألا لمشيو
 ىدل روطتلاو ومنلا ملاعم نع لاؤسلل نيدلاولل ىطعت ةلئسألا نم ةحئالب امإ ,يتقيرطب رابتخالا اذه متي نأ نكمي .مهيدل رخأتلا
 .يوبرت يعامتجا وا يحص يئاصخا لبق نم لفطلل ىطعي رابتخاب وأ لفطلا

 مدختسيو , يسفن بيبط لثم بيردتلا يلاع فرتحم لبق نم ذفنيو لفطلا تاراهمل قمعمو لوطم مييقت وهف يليصفتلا مييقتلا امأ
 نإ ديدحتل مييقتلا اذه ةجيتن مدختستو هومن تالاجم عيمج ف لفطلل فعضلاو ةوقلا طاقن ديدحتل لماك فلم عضول مييقتلا اذه
 .ًاعم ينثالا وأ يجالع جمانرب وأ ةركبم )ةلخادم(ةياعر ىلإ ةجاحب لفطلا ناك

 ?ةركبملا ةياعرلا تامدخ يه ام

 صاخ لكشب مدقت جماربلا هذهو , لفطلا روطتو ومن زيزعتل تالئاعلا ىلإ معدلا مدقت يتلا جماربلا نم ةعومجم ةياعرلا هذه نمضتت
 :نمضتتو ةدح ىلع لفط لك تاجاح ةيبلتل

 .(اهيلإ ةجاحب لفطلا نوكي دق ةزهجأ( ةدِعاسم تاينقت •

 .ةيعمس تامدخ وا عمسلا صحف •

 .ةلئاعلل بيردتو ةيراشتسا تامدخ •

 .ةيميلعت جمارب •

 .ةيبط تامدخ •
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 .ةيضيرمت تامدخ •

 .ينهم جالع •

 .يئايزيف جالع •

 .بعللاو وهلل تامدخ •

 .ةغللا وأ ثدحتلا جمارب •

 

 تامييقتلا ءارجا دعب تامدخلا هذهل نوجاتحي مهنأ دجو نيذلا لافطألل ةصاخو ةماع ةياعر زكارم لبق نم تامدخلا هذه مدقت
 .ةلماشلا

 ?ةركبملا ةياعرلا وا لخدتلا ةيمهأ ام

 اهنم بابسأ ةدعل كلذو ةلوفطلا ف ًاركبم لخدتلا ءارجإ مهملا نم هناف رخأتلا ضعب لفطلا روطت و ومنل مييقت ءارجإ دنع دجو اذإ
 نوكي نأ لبق سلجي فيك هميلعت ىلإ لفطلا جاتحي كلذ لاثم , ةلسلستم ةقيرطب ةيومنتلا تاراهملا هذه ملعت ىلإ نوجاتحي لافطألا نا
 رخأتلا نا ثيح ادج مهم اذهو ايوس روطتلا تالاجم عيمج ف مدقتلا ىلع لفطلا ركبملا لخدتلا دعاسي اضيأ .فوقولا ىلع ًارداق
 .) لفطلل يفطاعلا و يعامتجالا روطتلا ىلع رثؤي دق قطنلا لاجم ف رخأتلا الثمف( ىرخأ تالاجم ىلع رثؤي دق دحاو لاجم ف
 ىلع لاثمكو ةضورلا ف ةصاخو يناعي نأ لفطلل نكمي كلذ نودبو هتاذل هتيؤر يسحت ىلع لفطلا دعاسي ركبملا لخدتلا نإف ًاريخأو
 نأ ركبملا لخدتلل نكمي انهو ةضورلا ف هتملعمو هنارقأ عم ملكتلا ءانثا كابترالاب هرعشي نأ لفطلا ىدل يوغللا رخأتلل نكمي ,كلذ
 .ةسردملا ءدب لبق لفطلا دنع هذه كابترالا تاظحل عنم ف دعاسي

 زكارم ىلإ هليحيو لفطلا صحفيو لهألا عم ثدحتلا عيطتسي هرودب يذلا لفطلا بيبط عم ثدحتلا ةلاحلا هذه لثم ف ًادج مهملا نم
 .كلذ ف هدعاستو لفطلا ميقت نا عيطتست يتلا ةياعرلا

 

 

 لافطألا ومن ىلع اهريثأتو اهتاجردو اهصئاصخو تاقاعإلا تاببسم فرعت :سداسلا رشؤملا
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 ىلع اًليقث ًائبع كرتت دق يتلاو ةقاعإلا تالاح نم ةريبك دادعأ بنجت يلاتلابو ,اهنم ةياقولا ىلع دعاسي ةقاعإلا بابسأ مهفت نإ
 ًارطخ ةلحرم لك لكشت ,لحارم ىلإ ةقاعإلا بابسأ ميسقت نكمي ةريبك ةيرشبو ةيدام تاناكمإ نم هجاتحت امل عمتجملاو ةرسألاو درفلا
 .اهتروطخ نم ليلقتلل ةرتفلا هذه نابإ لمعلا نكميو ,تاقاعإب يتأي نأ نكمي

 ضارمأ ضعب ,نيوبألا يب ةيومدلا رمزلا رفانت ,ةيثارولا ضارمألا اهراطخأ نم :)لمحلا ءانثأو لبق يأ( ةدالولا لبق ام ةرتف :ًالوأ
 ةمالسل ةعبتملا ةيبطلا ةداهشلا ةيلاعف ىلع صرحلاو ,ةيبطلا تاراشتسالا بلطو ,تالاحلا هذهب ةيعوتلا ةدايز يغبني انهو .يجوزلا
 ,ينجلاب ةراضلا ةيودألا ضعب لماحلا لوانت ,ةيذغتلا ءوس ,لماحلا دنع يركسلا ضرم لثم ىرخأ تالاح ةفاضإ نكمي .يجوزلا
 حضتت انه نمو .لمحلا نم ىلوألا ثالثلا رهشألا ف صاخ لكشبو ةيناملألا ةبصحلاك ةيسوريفلا ضارمألا ضعب ,ةعشألل ضرعتلا
 .ةيحصلا انزكارم همدقت يذلا ةمومألا ةياعر جمانرب لالخ نم لماحلا مألا ةبقارم ةيمهأ

 تالاح ,اهانثأ ديلولا ضوضرو ةدالولا تارسع لثم مألاو ديلولاب ررضلا قحلت يتلا ةفلتخملا تالاحلا لمشت يه و :ةدالولا ةرتف :ًايناث
 عمتجملاو مألا مايق ةرورضو ةدالولا ةرتف ةيمهأ حضتت انه نم و اهريغو ,)ناقريلا( ةديدشلا ديلولا رارفصا تالاحو ,يجسكألا صقن
 .ةقاعإلا تالاح نم ديدعلا بنجتل يبطلا فارشإلا تحت ةميلس ةنمآ ةدالو يمأتب
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 ضارمأ نم ديدعلاب لفطلا ةباصإ ةيناكمإل كلذو ,ىلوألا تاونسلا ف ةصاخ ,ةجرح ةرتف ًاضيأ يهو :ةدالولا دعب ام ةرتف :ًاثلاث
 ةلوفطلا ةياعر جمارب ةيمهأ دكؤي اذهو .ةيذغتلا ءوس ضارمأ ىلإ ةفاضإلاب اهريغو ايرتفدلاو لافطألا للشو ةبصحلاك ةلوفطلا
 تداز يعامتجالاو يداصتقالا روطتلا عمو .لهألل يحصلا فيقثتلا ىلإ ةفاضإلاب ةبقارملاو ةيذغتلاو حيقلتلا جمانرب لمشي يذلاو
 يتلا ةقاعإلا تالاح نم ريثكلا بنجتن نأ اعيمج عيطتسن معن .ةقاعإلا ثودحل ًامهم ًاببس تحضأو لمعلاو قيرطلاو لزنملا ثداوح
 .عيمجلل لضفأ لبقتسم ءانب ف مهسنو ,انلافطأ بيصت دق

 تاقاعإلا عاونأ

v ةيكرحلا ةقاعإلا 

v ةيقطنلا ,ةيرصبلا ,ةيعمسلا( ةيسحلا ةقاعإلا( 

v ةيلقعلا ةقاعإلا 

v ةينهذلا ةقاعإلا 

  يقاعملا لافطألا صئاصخ

 نم ديدعلاب مايقلا ىلع ةردقلا مدع يلاتلابو ,يلك وأ يئزج لكشب كّرحتلا ىلع ةردقلا مدع نع ةقاعإلا هذه جتنت :ةيكرحلا ةقاعإلا
 بسحب يعابرلا وأ ,يلكلا وأ ,يفصنلا للشلاب هيلع قلطي ام اذهو ,ءايشألا ضعب لمح وأ يشملاك ةيكرحلا تاراهملاو ةطشنألا
 تاباصإ ضعب ىلإ ًةفاضإ ,خملا ىلغ لسرُت يتلا ةيئابرهكلا ًاديدحتو لئاسرلا ف للخ ببسلا نوكيو ,ةكرحلا نع ةفّقوتملا ءازجألا
 ضعب ةفاضإ وأ ,كّرحتملا يسركلا وأ ,زاكعلا وأ ,اصعلاك ةكرحلا ىلع هدعاست ةنّيعم تاودأ مادختساب انه ضيرملا رطضيو ,غامدلا
 .ةيعانطصالا فارطألا
 
  :يلاتلا لكشلاب ةيقطنلل ًةفاضإ ةيرصبلاو ةيعمسلا اهزربأو ةقاعإلا نم عاونأ ةثالث هذه لمشت :ةيسحلا ةقاعإلا
 

v دعاست تاودأ انه ضيرملا مدختسيو ,يلك وأ يئزج لكشب ءاوس عمسلا ىلع هتردق باصملا اهيف دقفي :ةيعمسلا ةقاعإلا 
 .ةراشإلا ةغل ىلع دامتعالاب وأ عمسلا ىلع

v ف للخ دوجوك ةفلتخم بابسأ ةجيتن ,يلك وأ يئزج لكشب ةيؤرلا نم ضيرملا اهيف نكمتي ال يتلا :ةيرصبلا ةقاعإلا 
 مادختسا ىلع دمتعت بيلاسأب انه ملعتلا متيو ,يعلا تالضع بيصت يتلا لكاشملا ضعب وأ ءاقرزلا هايملا وأ يعلا ةيكبش
  .ليرب ماظن وأ ةلجسم طئارش

v ةراشإلا ةغل مادختساب هعم لصاوتلا متيف ,ًايلك وأ ًايئزج باصملا اهيف دقفي :ةيقطنلا ةقاعإلا. 
 
 

 وأ ضارمأب ةباصإلا ةجيتن وأ ,ناسنإلا دنع ءاكذلا ىوتسمل ضافخنا ةجيتن تاقاعإلا نم عونلا اذه جتني :ةيلقعلا ةقاعإلا
 لماوعب قلعتت ةيلقع تاقاعإ كانه ّنأ امك ,ةيكولس وأ ةيعامتجا تابارطضاب انه ضيرملا باصي يلاتلابو ,ةنيعم ةيسفن تابارطضا
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 ذخألا لالخ نم ةيلقعلا هتقاعإ ىوتسم ديدحتو صخشلا ىلع مكحلا مّتيو ,ةديدش وأ ةطسوتم وأ ةطيسب نوكت دق ةيئيب وأ ةيثارو
  :ةيلاتلا ّمضتو رومأ ةثالث رابتعالا يعب
 

v 70 نم لقأ اهتميق نوكت ثيحب ,باصملل خملا فئاظو لّدعم. 

v تقولا سفن ف رثكأ وأ يتفيظوب مايقلا ىلع ةردقلا مدع. 

v لفطلا اهب موقي يتلا ًادج ةيلوفطلا تافّرصتلا. 
 

 ثيحب ,ايلعلا غامدلا فئاظو ف بارطضال جتنت يتلاو يلقعلا فعضلا وأ ةيميلعتلا ةقاعإلا مسا ضعبلا اهيلع قلطي :ةينهذلا ةقاعإلا
 باصملا رعشيف ,باصملل كولسلاو فرصتلا ىلع ريثأتلا يلاتلابو ,تامولعملا عاجرتسا وأ ّدعلا وأ زيكرتلا ىلع ةردقلا مدع ف لثمتت
 .يميداكألا ليصحتلا وأ زاجنإلا ىلع هتردق مدعو هزجعب

 ةقاعإلا تاجرد

  .ةديدش ةقاعإ ,ةطسوتم ةقاعإ ,ةطيسب ةقاعإ :ىلإ اهتجرد وأ اهتدش بسح ةقاعإلا فنصت

  لافطألا ومن ىلع ةقاعإلا ريثأت

 ىلع ىدملا ةليوطو ةغلاب تاريثأت ةركبملا ةلوفطلا ةلحرم ف تاربخلل نأ ىلع ةيوق ةلدأ ةيضاملا دوقعلا ف ةيملعلا ثوحبلا تمدق
 ةيمهأ رثكأ نوكت اهلعل لب ةفلتخملا تاقاعإلا يوذ لافطألا مهيف نمب ًاعيمج لافطألا ومنل ةمهم ةركبملا ةيرمعلا ةلحرملاف .ومنلاو ملعتلا
 رامثتسا اهنأش نم ةلعاف ةصاخ جمارب ميمصت ,هيلع بلغتلا بلطتي يئامن رخأت نم نوناعي ام ًابلاغ مهنأل يقوعملا لافطألل ةبسنلاب

 ةيكاردإلا – ةيسحلا تاراهملا نم ديدعلا ناسنإلا ملعتي رمعلا نم ىلوألا تسلا تاونسلا يفف .ةساسحلا وأ ةجرحلا ومنلا تارتف
 .يلبقتسملا ومنلا انع قثبني يتلا ةدعاقلا اهلمجمب لكشت يتلا ةيعامتجالاو ةيوغللاو ةيفرعملاو
 
 نم دب الو .يصخشلاو , يوغللاو , يعامتجالا / يلاعفنالاو ,يكرحلا / يمسجلاو ,يلقعلا ومنلا تالاجم ف رثؤت ام ًابلاغ ةقاعإلا
 ليدعت ف ببست بيلاسأو ئدابم كانه نأ اميسال قوعملا لفطلل يلكلا ومنلا ىلع ريثأتلا ف ركبملا لخدتلا رود ةيمهأ ىلع زيكرتلا
 .لفطلا كولس ف ةيمهأ تاذ تاريغت ثادحإو يقوعملا لافطألا كولس

 ةيبرتلا تامدخ تحت جردنت دق ةلكشم وأ يئامن روصق نم يناعي لفط ةلكشم عم لماعتلل ةفلتخملا قرطلا فرعت :عباسلا رشؤملا
 ركبم لخدت ىلإ جاتحت يتلاو ةصاخلا

 .لفطلا ىدل امهالك وا ةيلقعلا وا ةيكرحلا تاراهملا روطت ف رخأت وه :يئامنلا رخأتلا موهفم

  ?كلذ ف ببسلا ام
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 ةرتف ءانثا ينجلاو مألا ةحصب ةقلعتملا لماوعلا لثم امهالك وأ ةيئيب وأ ةيجولويب لماوعل ةجيتن يئامنلا رخأتلل ةضرع لفطلا نوكي دق
 لكاشمو ةيقلخلا بويعلاو ةيضيألا لكاشملا لثم ةدالولا دعب ام وا ةدالولا ءانثا ثدحت يتلا ىرخألا لكاشملاو ةركبملا ةدالولا وا لمحلا
 يعولاو لعافتلا ةلق لثم ةيعامتجالاو ةيئيبلا لماوعلا لفغن الا بجيو .لفطلا روطت ىلع بلسلاب رثؤي كلذ لكو ةعاضرلاو ةيذغتلا
 هتاردق ةيمنتو هتئيبل لفطلا فاشكتسا قوعت دق يتلا ةنمزملا ةيوضعلا ضارمألاو ىرسألا

 ?نسحت ىرن يكل هتدم امو لفطلل مدقملا جالعلا عون ام

 بطاختلا تاسلج ف تامدخلا لثمتتو %25 ةبسن زواجتت رخأتلا ةبسن تناك اذإ يجالعلا لخدتلا تامدخ ىلا لفطلا ليوحت متي

 ةناضحلا ف ديج جمانرب دجاوت نوكي دق ةطيسب رخأتلا ةبسن ول تامدخلا نم اهريغو يعيبطلا جالعلاو يفيظولا جالعلاو ةغللاو
 ديدحتو .بيبطلا اهددحي يتلا ةصاخلا فورظلا ضعب ف الا يساسأ رود يئاودلا جالعلل نوكي ال دق .لفطلا تاردق ةيمنتل فاك
 .لفطلا مدقت ىدم سايقو ةظحالمل ىندأ دحك عيباسا ةتس ةدم عضن دق نكلو رخأل لفط نم فلتخي لفطلا مدقت ىدم

 ?ىدملا ةديعب جئاتنلا يه امو ريخأتلا اذه ىلع بلغتلل جالعلا عم ةعقوتملا صرفلا يه ام

 نم هليثم ىلا لصيس رخأت هيدل لفط لك سيلو ميمعتلا بعصلا نم كلذل ةعونتمو ةعساو تاردق مهيدل يئامنلا رخأتلا ووذ لافطألا
 مييقت ةداعا .مئاد ورثكا مدقت اورهظا ركبملا لخدتلا تامدخ ىلع اولصح نيذلا لافطألا نا ظحول دقو .رمعلا سفن ف لافطألا
 لفطلا لبقتسم ىلع ماع عابطنا ىطعي تارتف ىلع رركتملا لفطلا

 نم ديرف لفط لك نأل لخدت دوجو مدعو دوجو يب لفطلا مدقت ددحن نا بعصلا نم ?لخدت دوجو مدعو دوجو يب فالتخالا وه ام
 معدم رايخ ربتعي تاردقلا هذه ةيمنتو يرطف روطت لفطلا روطت نأف ماع لكشبو .جالعلل تايدحتلاو تاردقلا نم هيدلو هعون
 لفطلا باسكإل خملا ومن ةقحالمو اركبم تاردقلا هذه ةيمنتب ءدبلا زفحي ىلوألا ماوعا سمخلا ءانثا لفطلل عيرسلاو ظوحلملا روطتلاو
 ةمداقلا تاونسلا ف هنيعتس يتلا تاربخلاو تاراهملا

  ?بيبطلا لبق نم ةعباتملل ةجاح ف لفطلا له

 داشرإلا وا بطاختلا يئاصخإ لثم لفطلل ةبولطملا ةيبطلا تاصصختلا ددحيسو لفطلل ةيحصلا ةلاحلا مييقتب لافطألا بيبط موقيس
 .كلذ بلطتت ةلكشم دجوت مل اذإ كلذل لفطلا ةجاح مدع وا تاصصختلا نم اهريغ ةيبصعلاو ةيسفنلا يئاصخإ وا يثارولا
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  لافطألا ومن ثاحبأو تايرظن فرعت :عباسلا رايعملا

 ةلصلا تاذ ثوحبلا جئاتن كلذ ف امب .ملعتلاو يناسنإلا ومنلا ئدابمو تايرظن فرعت :لوألا رشؤملا

  ومنلا فيرعت

  .هرارمتساو جضنلا لامتكا وحن درفلاب ىعست تاريغتلا نم ةلماكتم ةعباتتم ةلسلس وه 

  .لوألا مسقلا ف ليصفتلاب اهركذ ت ومنلا تايرظن

 ومنلل ةماعلا ئدابملاو يناوقلا

v عباتتلاو رارمتسالا نوناق 

 ,ةلحرم لكل ةيرمعلا ةياهنلاو ةيادبلا ديدحت ف ضعبلا فلتخاو .جضنلا وه ددحم فده بوص هجتت ةجردتم ةلصتم ةيلمع يهو

 عيطتست الو اذكهو , هيلي يذلا كولسلا لكش روهظ ىلا يدؤي درفلا ىدل ومني كولسلل لكش لك نا ىنعمب "ومنلا ةيكيمانيد ببسب
 . "ومنلا ةيلمع ف لعافتلاو رارمتسالا ىنعم وه اذهو ,ىرخأ و ةلحرم يب الصاف ادح عضن نا ىنعملا اذهب

v لماكتلا نوناق 

 ةقيثو ةقالعو بناوجلا هذه يب اميف ةقالعلا نا لب ىرخألا ةفلتخملا كولسلا بناوج عم ةلماكتم ةيلمع يكرحلا ومنلا لثمي
.هيف رثؤيو رخألا اهنم لك رثأتي يلاعفنالا ومنلاو يلقعلا ومنلاو يكرحلا ومنلا نا ثيح ةلخادتمو   
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v ومنلا لدعم فالتخا نوناق 
 

 مئاقلا فالتخالا نع الضف ,ةفلتخملا رمعلا لحارم ربع يكرحلاو يندبلا ومنلا ةعرس لدعم ف فالتخا دوجو ىلا أدبملا اذه ريشي
.مسجلا لوط ومن ةعرس لدعم لثم اهومن ةعرس لدعم ف ةيكرحلاو ةيندبلا تانوكملا يب اميف  

v ومنلا هاجتا نوناق 

 هاجتالاب ىمسي امهيناثو ومنلل يلوطلا هاجتالاب ىمسي امهلوأ :يهاجتال اقفو يفيظولا ينيوكتلا يئانبلا هروطت ف ومنلا هجتي
. يقفألا ضرعتسملا  
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v ةيدرفلا قورفلا نوناق 

 مهضعب نوفلتخي مهنأ الإ مهومن ف اهباشتم اطمن نوعبتي يإ ةيادبلا ذنم جضنلا تاوطخ سفن ف نوريسي لافطألا نا نم مغرلاب
 حبصأ دقل .ومنلا وركبم وا وعيرس لافطأو ومنلا ورخأتم وا اوئيطب لافطأ كانه نا ظحالن كلذل مهومن ةعرس ف رخألا ضعبلا
 ومن ف درف يإ هققحي ام نال يعيبط ءيش اذهو ,هومن ةريسمو هتاناكمإو هتيتاذو هتيدرف لفط لكل نا سفنلا ملع ف تاملسملا نم
 .ةئيبلا وا ةثارولاب ةطبترم لماوعب رثأتي امنإو

 ةلصلا تاذ ثوحبلا جئاتن ةفرعمل

 .لاجملا اذه ف ةثيدحلا عجارملاو ومنلا تاعوضومب ةصاخلا تاعوسوملا مادختسا •

 .ومنلا سفن ملعب ةمتهملاو ةصصختملا ةيملعلا تايرودلا مادختسا •

 .يجولويسفلاو ةثارولاك ومنلا سفن ملعب ةقيثولا ةلصلا تاذ مولعلا ف ديدجلا ةعباتم •
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 ةلصلا تاذ ثوحبلا جئاتنو لافطألا دنع ملعتلاو ومنلا تايرظن فرعت :يناثلا رشؤملا

 ملعتلا تايرظن
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 ةثيدحلا ثاحبألا جئاتنو لافطألا ومن لاجم ف ةيخيراتلاو ةيفسلفلا بناوجلا فرعت :ثلاثلا رشؤملا

 ةملعم لك ىلع بجاو اذهف ةثيدحلا ثاحبألاب قلعتي اميف امأ ومنلا سفن ملع باتك ف باهسإب ةدوجوم ةيخيراتلاو ةيفسلفلا بناوجلا
 نع كتامولعم ىدم سيقي هنأل رشؤملا اذه تحت تامولعم رصح عيطتسن ال .ةديدجلا ثاحبألاو ملعلا بكاوتو أرقت نأ لافطأ ضاير
 .رضاحلاو يضاملا ف لافطألا ومن لاجم

 ةيبرتلاو ةلوفطلا لاجم ف لفطلاب ةصاخلا قوقحلا فرعت :عبارلا رشؤملا

 :مالسإلا ف لفطلا قوقح

 همودقب راشبتسالا •

 هينذأ ف نيذأتلا •

 لفطلا كينحت بابحتسا   •

 هنزوب قدصتلاو هسأر رعش قلح •

 دولوملل نسحلا مسالا رايتخا •

 ةقيقعلا •

 ةعاضرلا مامتإ  •

 ناتخلا •

 ةناضحلا •

 ةقفنلا •

 ةحيحصلا ةيمالسإلا ةيبرتلا •
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 :لفطلا قوقح

 .نامألا – ميلعتلا – ةيحصلا ةياعرلا •

 .يعامتجالاو يونعملاو يحورلاو يلقعلاو يندبلا هومنل مئالملا يشيعملا ىوتسملا •

 .غارفلا تاقوأ ةطشنأو ةينفلاو ةيفاقثلا ةايحلا ف ةلماكلا ةكراشملا •

 .هتايح بناوج نم بناج يأب ةراضلا لالغتسالا لاكشأ رئاس نم ةيامحلا •

 .مامجتسالا ةطشنأو باعلالا ةلوازمو غارفلا تقوو ةحارلا ف قحلا •

 .لامهالاو ةيلقعلا وأ ةيندبلا ةءاسالاو ررضلاو فنعلا لاكشأ رئاس نم ةيامحلا •

 صصقلاب ةيمالسالا ئدابملاو ميقلا سرغو رداصملا ىتش نم ةعفانلا داوملاو تامولعملا ىلع لوصحلل مالعالا لئاسو نامض •
 .ةميقلا

 .يعامتجالا جامدنالا ةداعإو يسفنلاو يندبلا ليهأتلا عيجشت •

 ةلوفطلا ف ركبملا لخدتلاو ةصاخلا ةيبرتلا بناوج فرعت :سماخلا رشؤملا

 قرط وأ لئاسولا وأ جهانملا فً ءاوس ةصاخ تاليدعت نمضتت ةيوبرتلا جماربلاو تامدخلا نم طمن اهنأب ةصاخلا ةيبرتلا فرعت
 تامدخ نإف ,هيلعو .ةيداعلا ةيبرتلا جمارب تابلطتم ةرياسم نوعيطتسي ال نيذلا بالطلا عومجمل ةصاخلا تاجاحلل ةباجتسا ميلعتلا
 ًاضيأ نمضتت اهنأ امك ,ملعتلا ىلع مهتردق ىلع ًايبلس رثؤت تابوعص نوهجاوي نيذلا بالطلا تائف عيمجل مدقت ةصاخلا ةيبرتلا
 ,ةيلقعلا ةقاعإلا .قوفتلاو ةبهوملا :ةيلاتلا ةسيئرلا تائفلا ف بالطلا ىلع كلذ لمتشيو .ةزيمتملا بهاوملاو تاردقلا يوذ بالطلا
 امأ  .ةغللا وأ قطنلا تابارطضا ,ملعتلا تابوعص ,دحوتلا ,ةيلاعفنالا ةقاعإلا ,ةيكرحلا ةقاعإلا ,ةيرصبلا ةقاعإلا ,ةيعمسلا ةقاعإلا
 ومنلا رخأت : لثم ةفلتخملا لافطألا لكاشم ةجلاعم ىلإ فدهت يتلا تاسرامملاو تاءارجإلا ىلإ ريشي وهف ركبملا لخدتلاب قلعتي اميف
 ةيبيردتلا جماربلا يدقت لالخ نم لافطألا ءالؤه رسأ تاجاح ريفوت ىلإ ةفاضإلاب ةصاخلا تاجايتحالاو ةفلتخملا اهعاونأب ةقاعإلاو
 لثمتيو لفط لك ةلاح بسح فلتخت ةينمزلا ةدملاف ةلكشملا عون بسح ركبملا لخدتلا جمارب زيكرتو ةفاثك توافتتو اذه . ةيداشرإلاو
 لوصولا نكمي ةجرد ىصقأ ىلإ روطتلاو ومنلا ىلع ةصاخلا تاجايتحالا يوذ لفط ةدعاسم ف ركبملا لخدتلا جمارب نم ضرغلا
 صيخلت نكميو ةصاخلا ةيبرتلا لاجم ف يلماعلاو يثحابلا مظعم اهيلع قفتي ةيوق تارربمو ةصاخ ةيمهأ ركبملا لخدتللو .اهيلإ
 : ةيلاتلا بناوجلا ف تارربملا

 نإف هيلعو . هفيكتو لفطلا ومن ف ةغلاب ةيمهأ تاذ ربتعت ةيلوألا ومنلا لحارم نأ ثاحبألاو تاساردلا جئاتن عيمج تدكأ •
 كولسلا ف نسحتو ةيكرحلاو ةيلقعلا لفطلا ةردق ةيمنت ف كش ىندأ نودب مهسي فوس ةلحرملا هذه ف ركبملا لخدتلا
 . يلاعفنالاو يعامتجالا

 ةصاخلا ةيبرتلا جماربل ةريبك دادعأ ليوحت نم دحي يلاتلابو اهعنمي وأ ةقاعإلا نم ففخي دق ركبملا لخدتلا جمارب ريفوت نإ •
 جمارب ريفوت نإف اذل . ةصصختم ةيوبرت تامدخ يدقت ىلع ةعقوتملا ةيداملا ةفلكتلاو دهجلا فيفخت ىلإ يلاتلاب يدؤي امم
 تاراهملاو ميهافملا فلتخم هباستكا ف دكؤم لكشب دعاسي لفطلا ةايح نم ىلوألا تاونسلا ف تاريثملاب ةينغلا ركبملا لخدتلا
 . لفط لك ةجاح بسح كلذو ةيميداكأ وأ هيعامتجا وأ ةيكولس وأ ةيفرعم وأ ةيوغل تناك ًءاوس ةيرورضلا
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 ىلإ ةفاضإ. اهيدل ةقاعإلا ةلاح دوجو ةجيتن ةيونعملاو ةيداملا ءابعألا نم فيفختلاو ةرسألا فيكت ف غلاب رثأ ركبملا لخدتلل •
 جماربلا كلت ذيفنت ف اهماهسإو ةيرورضلا تامولعملا يدقت ف يساسألا اهرود زاربإو ةرسألا ةكراشم ةيمهأ ىلع ديكأتلا
 صنت يناوقو تاعيرشت لودلا كلت تاموكح تنس دقف ةمدقتملا ملاعلا لود نم ريثك ف ةينطو ةيولوأ ركبملا لخدتلا نإ.
 .ركبم تقو ف اهجالعو لافطألا لكاشم فاشتكا ةيمهأ ىلع

 : اهيلع فرعتلا تاكحم و ةفدهتسملا لافطألا تائف

 دجوي نيذلا لافطألا : مهو , ركبملا لخدتلا تامدخ ىلع مهلوصح بجي نيذلا لافطألا نم تائف ثالث دوجو ىلع نوثحابلا قفتي
 ضعبلا فيضيو يئيب رطخ ةلاح ف نيذلا لافطألاو , يجولويب رطخ ةلاح ف نيذلا لافطألاو ,ددحم زجع وأ ةلكشم لعفلاب مهيدل
 وأ , ًايلاح ًافورعمو ًاددحم رطخلا ناك ءاوس , رطخ ف مه لافطألا ءالؤه لك نأ ظحاليو .ًايئامن نيرخأتملا لافطألا مه ىرخأ ةئف
 . ةئف لكل رصتخم فصو يلي اميفو . لبقتسملا ف هثودح عقوتي

    Established risk condition     مئاق رطخ فرظ ووذ لافطألا •

 مضتو . اهضارعأو اهبابسأ بلاغلا ف فورعم , ةددحم ةيبط تابارطضا دوجو يبتو ًايمسر مهصيخشت ت نيذلا لافطألا مهو

 تابارطضا عاونأ دحأ يهو (PKU ) ايروي نويتكلنيفلا ةلاحو ناود ةلمز لثم , ةيغبصلا تابارطضالا ضعب فورظلا هذه

 ةئفلا هذه ف لافطألا . ةيسحلا تابارطضالاو , )يغامدلا للشلا لثم ( ةيبصعلا تابارطضالاو , ةيقلخلا تاهوشتلاو .ضيألا

 بهذي امك %65 وأ , %90 نع لقي ال كلذ ثودح لامتحا نكلو , يئامن رخأت ًايلاح مهيلع رهظي نأ يرورضلا نم سيل
 .يبطلا صيخشتلا وه انه مدختسملا كحملاو  .ضعبلا

    Biological risk         يجولويب رطخ ووذ لافطألا •

 يبصعلا زاهجلا ومن ىلع ةيجولويب ةروطخ دوجو حجري داليملا دعب وأ عضولا ءانثأ وأ داليملا لبق يضرم خيرات مهيدل لافطأ مه
 رخأت روهظ لامتحا نم ديزت ةيجولويبلا فورظلا هذه نكلو , ةقاعإ وأ زجع ًايلاح مهيدل دجوي ال ةئفلا هذه ف لافطألاو . يزكرملا
 ف اهعضو ت ةرطخلا فورظلا هذهل ةددحم ةمئاق دجوتو . يجالع لخدت ثدحي مل اذإ لبقتسملا ف ملعتلا ف تالكشم وأ يئامن
 مييقت قيرف رارق ىلع ًادامتعا ةمئاقلا هذه نم لقألا ىلع دحاو لماع دوجو انه مدختسملا كحملاو . ثوحبلاو تاساردلا جئاتن ءوض
 , ديلولا لفطلل ليلق نزوو ةرستبملا ةدالولاو , تاردخملل لماحلا مألا نامدإ يجولويبلا رطخلا لماوع مهأ نمو . تاصصختلا ددعتم
 يجولويب رطخ ف ديلولا لفطلا لعجت يتلا نزولا ةلقو ةرستبملا ةدالولا ريياعم تفلتخا دقف ةيبطلا مولعلا ف ثدح يذلا مدقتلل ًارظنو

 نم ريثكلا نأ ةظحالم عم . (Hanson & Lynch , 1995) لقأ وأ مجك 1.5 حبصأ نزولاو , 26-25 رمع ف تحبصأ ةدالولاف ,

 . يمسر يجالع لخدت نودب فورظلا هذه نم ءافش مهل ثدحي يبط وأ يجولويب رطخ فورظ ف نودلوي نيذلا لافطألا

  Environmental risk          يئيب رطخ ووذ لافطألا •



@hopeinmyhand                            @hopeinmyhand                           @hopeinmyhand 
 
 

@hopeinmyhand                            @hopeinmyhand                           @hopeinmyhand 
 

 مهتاربخ ةيعون نكلو , ةيداع تناك ةدالولاو لمحلا فورظو , ةيثارو وأ ةيجولويب تابارطضا نم نوناعي ال ةئفلا هذه ف لافطألا
 ةيكولس تالكشم روهظ حجرت امك , لفطلل يوسلا ومنللً المتحمَ اديدهت لثمت اهلالخ نم نوأشني يتلا ةيئيبلا فورظلاو ةركبملا
 ةياعرلا صقن , ةيذغتلا ءوس , ةرفاوتملا ةراثتسالاو , مألا ةياعر ةيعونب انه رطخلا لماوع قلعتتو , لبقتسملا ف ةيلاعفناو ةيفرعمو
 . تاصصختلا ددعتم مييقتلا قيرف رارق ىلع دمتعي ًاضيأ انه مدختسملا كحملا . ًايفاقثو ًايداصتقا ةريقفلا ةرسألا ةئيبو , ةيبطلا

 ًايئامن نورخأتملا لافطألا •

 ًادامتعا ةلصفنم ةئف اهربتعي رخألا ضعبلاو , انركذ امك عئاشلا رمألا وهو , ىلوألا ةئفلا نمض ضعبلا اهعضي لافطألا نم ةئفلا هذه
 سايقلا انه مدختسي . ومنلا تالاجم نم رثكأ وأ يلاجم ف رمعلا نم يتنس لوأ ف لفطلا ىدل لعفلاب يئامنلا رخأتلا ثودح ىلع
 سايق ىلع طسوتملا نود يرايعم فارحنا ينثا ىلإ دحاو يب حوارتت تاجرد ىلع لفطلا لوصح ربتعيو . يكينيلكإلا كحملاو يسفنلا
 ةعونتم رداصم مدختسي تاصصختلا ددعتم قيرف ىلع دمتعيف يكينيلكإلا كحملا امأ , يئامن رخأت دوجو ىلع اًليلد ومنلل نقم
 . لفطلا تاردقل ةيئامنلا ةمءالملا ىلع امكح ردصيو

 ركبملا لخدتلا ةرورض تارربم

 ةقيرطب ومنلا ىلع رطخ ف وأ يقاعملا لافطألا ةدعاسمل ركبملا لخدتلا جمارب يدقت ةرورض ىلإ وعدت يتلا تارربملا نم ديدعلا دجوي
 لافطألا ءالؤه هاجت ةيفطاع رداصم نم ةعبان تسيل تارربملا هذهو . مهيلع ةضورفملا دويقلا نم مغرلاب ةيداعلا ىلإ نوكت ام برقأ
 لافطألا ومن قوعت وأ رسيت يتلا لماوعلا ددحت يتلا يناسنإلا ومنلا تايرظن ىلع دمتعت اهنكلو , بحلا ىتح وأ ةقفشلا وأ فطعلاك ,
 دئاوفلا وأ , ةراثتسالا نم ركبملا نامرحلا ريثأتو , لافطألا ءالؤه صئاصخ لثم , ةفلتخم تالاجم ف ةيناديملا ثوحبلا ىلعو ,
 ًارظنو . رمعلا نم ىلوألا تاونسلا ةيمهأ دكؤت ثوحب نم كلذ ريغو , عمتجملاو ةرسألاو لفطلا ىلع ركبملا لخدتلا جماربل ةرشابملا

 )Lynch& Hanson ,Peterson  ,  1995(  روشنملا ثارتلا ف تدرو امك اهنم ةينامث مهأ ضارعتسا متيسف تارربملا هذه ددعتل

 قحاللا ملعتلاو ومنلاو ىلوألا تاونسلا يب ةقيثولا ةقالعلا ىلع ومنلا تايرظن مظعم دكؤت قحاللا ملعتلا ساسأ ركبملا ملعتلا •
 طامنأ لكشتت ثيح يناسنإلا ومنلا لصتم ف ةصاخ ةلالد هل ةسردملاب هقاحتلاو لفطلا داليم يب رمي يذلا تقولاف .
 تاراهملاو تاداعلا ًامامت لفطلا بستكي ال امدنع . قحاللا ومنلا تالاجم لكل ساسألا عضت يتلا ةيساسألا كولسلاو ملعتلا
 فو , لماك ريغو لاعف ريغ نوكيو رخأتيس ملعتلا اذه نإف , ديدجلا ملعتلل ةقباس تابلطتم ربتعت يتلا ةيفرعملا ةينبألاو
 ف ربكأ فعض ىلإ يدؤي ةلحرم يأ ف فعضلا نإف مث نمو , ملعتلا ىلع ينبني ملعتلا نأ . هقيقحت ليحتسي تالاحلا ضعب
 , ومنلا تالاجم ضعب ف هنارقأ ىلع ةلاد ةجردب لفطلا رخأت اذإف .ةيمكارت حبصت ةيبلسلا راثآلا نأ يأ , ةيلاتلا لحارملا
 اروف ءدبلا لالخ نم يأ , ةيداعلا ةعرسلا نم ىلعأ ةعرسب ملعتلا عيرست بجي ةيلات ةلحرم ف قحتلي يكل هنأ كلذ ىنعمف
 . ركبملا لخدتلل جمانرب ف

 مهأ ىلوألا تاونسلا ربتعتو , ملعتلل ةساسح وأ ةجرح تارتف دوجو ىلإ تاساردلا جئاتن ريشت : ةجرحلا تارتفلا موهفم •
 تاربخ ثدحت وأ ةنيعم تاريثم هيف مدقت نأ بجي يذلا تقولا يه ةجرحلا ةرتفلاو . ةجرحلا تارتفلا اهب دجوت ةلحرم
 , ملعتلا تاربخل ةيباجتساو ةيلباق رثكأ لفطلا نوكي تقولا اذه ءانثأو . تاباجتسالا نم يعم طمن رهظي يكل ةصاخ
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 لكشب ملعتلا ثدحي يلاتلابو ,ةنيعم ملعت طامنأ جاتنإ ف وأ ةنيعم تاباجتسا ءاعدتسا ف ةوق رثكأ ةيئيبلا تاريثملا نوكتو
 . ةلوهسو ةعرس رثكأ

 كلذ بابسأ نع رظنلا ضغب , ةمهملا ومنلا تارتف لالخ ةبسانملا ةراثتسالا وأ تاربخلا بايغ نإف ةجرحلا تارتفلا موهفم ءوض فو
 ف ةباجتسالا باستكا ف رخأتلا وأ , دعب اميف اهباستكا ىلع ةردقلا ةراسخ لامتحاو ةباجتسالا ملعت ف لفطلا لشف ىلإ يدؤيس ,
 ةرتفلا دعب هثودح نكمي دق ملعتلا نأ نم مغرلابو . لقأ ةيئاقلتو ةيافكب نكلو اهباستكا نكمملا نم ةراهملا نوكت دق ثيح , لات تقو
 انمز لوطأو ًاقمع رثكأ نوكت نأ بجي زاجنإلا سفن قيقحتل ةبولطملا ةراثتسالا نأ الإ , ةدوصقملا تاراهملا باستكال ةبسانملا ةجرحلا
 ىلع اريبك ودبي لفطل ةراثتسالا نم ةيعونلا هذه لثم ةيداعلا ةئيبلا مدقت نأ تالامتحا يه ام : وه انه هسفن حرطي يذلا لاؤسلا .
 ةيافك مدع وأ ةمئالم مدع ىلع لدي كلذ نإف , دوشنملا ملعتلا قيقحت نود ترم ةجرحلا ةرتفلا نأ املاط ? ةباجتسالا وأ ةراهملا هذه
 يئارثإ جمانرب نود ثدحي نل ةمزاللا ةيئامنلا تاراهملل هناقتإو لفطلا باستكا نإف ىرخأ ةرابعب . لفطلل ةرفوتملا ةيئيبلا تاريثملا
 . ركبملا لخدتلا لالخ نم رفوتي صاخ

 اهنكلو , داليملا دنع ةتباث تسيل ىرخألا ةيناسنإلا تاناكمإلا يقابو ءاكذلا نإ : ىرخألا ةيناسنإلا تامسلاو ءاكذلا ةنورم •
 ناسنإ لك ةعيبط ليكشت ف ةلعاف ىوق يه ةيئيبلا لماوعلاف . ملعتلا ةيلمع لالخ نمو ةيئيبلا تارثؤملاب ريبك دح ىلإ لكشتت
 لزنملا ف يلاعفنالا خانملا , ةدوجوملا ةراثتسالا ةيمكو ةيعون , لفطلا ةيبرت بيلاسأ , ةيذغتلاو ةيمسجلا ةياعرلا مضت يهو ,
 ةتباث ةيناسنإلا تامسلا نإو , رييغتلل لباق ريغ ءاكذلا نأ نمؤي نم كانه ناك اذإو . لفطلا ملعتل ةحاتملا ةيوبرتلا صرفلا ,
 تاساردلا نم تائملا دجوي ظحلا نسحل نكلو .ىودج تاذ ريغ حبصت ركبملا لخدتلا دوهج ناك نإف , داليملا ذنم دبألل
 . ةيئيب لماوعل ةجيتن ,ناصقنلا وأ ةدايزلاب ءاوس ,ريغتلا ثودح حجرت ىرخأ تامسو اساسأ ءاكذلا لوح ةيعبتتلا ةيناديملا
 , يساردلا ليصحتلا عيجشت ىدمو ,نيدلاولا ميلعت ىوتسم :لاثملا ليبس ىلع ءاكذلاب قلعتي اميف لماوعلا هذه مهأ نم
 تاساردلا كلت ًاضيأ دجوت كلذ بناج ىلإ . ةرسألا ف ةيفرعملا ةئيبلا , هجراخو لزنملا لخاد ةيوبرتلا تاربخلا ريفوت
 وأ ,ةيفاكلا ةراثتسالا رفوت ةئيب ف مهعضوو ًايفاقث ةمورحملا ةيرسألا ةئيبلا نم لافطألا ضعب لقنب تماق يتلا ةيبيرجتلا

 لفطلا ءاكذ ريغت ةيناكمإ حجرت ماع لكشب ةيبيرجتلا تاساردلا هذه جئاتن .ةيوبرت جمارب لالخ نم ةيئيبلا فورظلا يسحت
 . ةمدختسملا ةيبيرجتلا تاريغتملل ةجيتن لضفألا ىلإ

 قوعت نأ نكمي ريغصلا لفطلا ىلع ةرثؤملا ةرطخلا وأ ةقوعملا فورظلا نإ :لفطلا ىلع ةرطخلا وأ ةقوعملا فورظلا ريثأت •
 زجعلاف . ةيوناث تاقاعإ لفطلا ىدل رهظت دق وأ ,ةدش رثكأ يلصألا زجعلا اهيف حبصي دق يتلا ةجردلا ىلإ ملعتلاو ومنلا
 صرفلل رمألا انكرت اذإو .ةئيبلا عم لعافتلل ةفولأملا بيلاسألا ضعب ةقاعإ قيرط نع ةيداعلا ملعتلا تايلمع لقرعي نأ نكمي
 .مهنارقأ نم ةيافك لقأ مهملعت نوكي نأ لامتحا ديزي يقاعملا لافطألا نإف ,يقاعملا ريغ لافطألل ةحاتملا ةيداعلا ةيوبرتلا
 ةرورضلاب بلطتي كلذ نإف ,ةيساسألا تاراهملا باستكا لجأ نم اهنم ةدافتسالاو ةايحلا تاربخ ف كارتشالا مهيلع ناك اذإو
 حضاو زجعلا نإف اهيصخشت ت يتلا ةددحملا ةقاعإلا يوذ لافطألل ةبسنلاب امأ.  ةصاخلا ةدعاسملاو لخدتلا لاكشأ ضعب
 ةيعمسلا ةقاعإلا لثم , اهبنجت نكمي ال ةقوعملا فورظلا هذه راثآ ضعبو , )ةيرصبلا ةقاعإلا وأ يغامدلا للشلا لثم( رهاظو
 لخدتلل ةلجاعو ةحلم ةجاح قلخت ةفشتكملا تاقاعإلا هذه . يعمسلا بولسألا لالخ نم ملعتلا ىلع لفطلا ةردق للقت يتلا
 تحت نوأشني نيذلا لافطألل ةبسنلاب امأ .اهتظحالم نكميو ةحضاو نوكت ملعتلاو كولسلا ىلع اهتاريثأت نأ ثيح ركبملا
 امدنع ومنلا ف تالكشم نوهجاويس مهنأ وأ ,ةيلبقتسم ةقاعإ ف عوقولا نم مهيلع ىشخي يئيب وأ /و يجولويب فورظ
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 نأ انه ةلكشملا .رمألا مزل اذإ لخدتن مث ثدحي فوس ام ىرنل لافطألا ءالؤه ربكي ىتح راظتنالا زوجي ال هنإف ,نوربكي
 اهتيمستو اهصيخشت نكميو ةداح لفطلا تالكشم حبصت امدنعو ,ةقاعإ ىلإ لوحتيو مكارتي دق ومنلا ف طيسبلا روصقلا
 فورظ تحت لفطلا ومن كرتب ةرطاخملا عيطتسن له :انه لاؤسلا .ةيبلسلا اهراثآ نم اًلعف يناع دق نوكي لفطلا نإف
 ? ناكمإلا ردق كلذ ثودح عنمل اركبم لخدتلا انيلع بجي مأ , ةريطخ ةلكشم رهظتس تناك اذإ ام ىرنل ةرطخ

 ,ملعتلاو ومنلا ىلع ريبك ريثأت امهل ةيلوألا هتاربخ ةيعونو لفطلا ةئيب ةيعون نإ :ومنلا ىلع ةيلوألا تاربخلاو ةئيبلا ريثأت •
 ةعونتملا ةراثتسالا رفاوت ىدمب تاربخلاو ةئيبلا ةيعون ددحتت .هتاردقو تاناكمإ لك لالغتساو قيقحت ىلع لفطلا ةردق ىلعو
 لوحتيس ىدم يأ ىلإ ديدحت ف دعاست اهنأل ,يقاعملا لافطألا ىدل ةصاخ ةيمهأ لتحي لماع يهو ,ةددجتملا فقاوملاو
 لئاسو ىلع لوصحلا لافطألا ءالؤه عيطتسي ىدم يأ ىلإو ,يداعلا ومنلا تايلمع لطعيس ىدم يأ ىلإو ,ةقاعإ ىلإ زجعلا
  :هل رفوت يتلا يه لفطلل لضفألا ةئيبلا نأ تاساردلا ريشت. ييداعلا مهنارقأل ةداع رفاوتت يتلا ةيميلعتلا ةطشنألاب مايقلل

v ةيعامتجالاو ةينادجولاو ةيسحلا ةراثتسالا نم عاونأ ةثالث. 

v يظفللا ومنلا روطتو معدت ةراثتسا. 

v فاشكتسالا ىلع ةردقلاو تالكشملا لح ةراهملً اعيجشت. 

v يظفل لالدتسا نم هب موقي امل ةيباجيإ جئاتنو راثآ. 

 اذإو ,اهلافطأ يب ومنلا ف رخأتو ةذاش تايكولس ىلإ يدؤت ةمورحملاو ةميقعلا تائيبلا نأ تاساردلا نم ديدعلا جئاتن تفشك كلذك
 .ذاشلا كولسلا طامنأ ريغي نأ نكمي كلذ نإف ةقيمعلاو ةركبملا ةراثتسالا اهيف رفاوتت ةئيب ىلإ لافطألا ءالؤهل لاقتنا ثدح

 ركبملا لخدتلا جئاتن 

 جالعلا دوهج نم عرسأ ةجردب كلذ لعفت يهو ,راغصلا لافطألل يئامنلا روطتلا ف الاد اقرف ثدحت نأ ركبملا لخدتلا جمارب عيطتست 
 صرف نم ديزت نأو ,لفطلا دنع ةيوناث تاقاعإ روهظ تالامتحا نم للقت اهنأ امك .ةسردملاب لفطلا قاحتلا عم أدبي يذلا رخأتملا
 .لفطلا اهملعتي ال وأ رخأتت يتلا ةيئامنلا تاراهملا باستكا
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 كتفرعم يربتخا 

 

 :ل رمتسملا ومنلا ينعي يئامنلا جهنملا

 ةملعملا .1
  لفطلا .2
 جهنملا .3
 قبس ام عيمج .4

 :ومنلا رهاظم نم

 يكولسلا ومنلا .1
 يمسجلا ومنلا .2
 يدرفلا ومنلا .3
 يملعلا ومنلا .4

 ةقاطلا ظفحيو لفطلا دوهجم نم للقي وهو يعامتجالاو يلقعلاو يمسجلا لفطلا ومنل ةمزاللا ةيجولويبلا تاجاحلا نم ربتعي
 :ةفلاتلا ةجسنألا ءانبل ةصرفلا حيتيو ومنلل ةمزاللا

 مونلا ىلإ ةجاحلا .1
 ماعطلا ىلإ ةجاحلا .2
 ةيحصلا ةياعرلا ىلإ ةجاحلا .3
 ءالولاو ءامتنالا ىلإ ةجاحلا .4

 :اهب مايقلا هنكمي يتلا تايلوئسملا وأ تابجاولاب لفطلا نع ةباين نيدلاولا مايق

 بذبذتلا .1
 ليلدتلا .2
 ةدئازلا ةيامحلا .3
 بحلا .4
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 :ومنلا يناوق نم

 ةيواستم ومنلا ةعرس .1
 ةدرطم تسيل ومنلا ةعرس .2
 هتباث ومنلا ةعرس .3
  ةيزاوتم ريغ ومنلا ةعرس .4

 :ادعام ةيلاتلا ةيعامتجالا تاردقلا عيمج لافطألا ضاير لفط ىدل رهظت

 .ةيلالقتسالا ىلإ ةردابملا .1
 .يئاهنلا هلكش ف تاذلا موهفم روطت .2
 .هلوح نم هلبقتي بولسأب هرعاشم نع ريبعتلاب ءدبلا .3
 .ةيعامتجا تاثداحم نم هلوح رودي امب مامتهالاب ءدبلا .4

 :يلي ام ةيئادتبالا ةسردملا لبق ام لفط ىدل يلقعلا ومنلا رهاظم نم

 ايلعلا ةيلقعلا تاردقلا ومن .1
 ماعلا ءاكذلا .2
 تاهاجتالاو ةدايقلاو تاقالعلا ومن .3
 )ب( و  )أ( ف ركذ ام .4

 يهو الإ ثيدحلا هموهفمب جهنملا صئاصخ نم ةماه ةيصاخ يعاري هنإف ةعونتمو ةددعتم تاربخ لكش ىلع جهنملا مدقي امدنع
 :ةيصاخ

 ةنورملا .1
 ةيرارمتسالا .2
 ةيلومشلا .3
 لماكتلا .4
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 هرعشي امم ,ءيش راضحإل ةبيرق نكامأل جورخلاو سنكلاك هريغل ةطيسب تامدخب مايقلا ف لفطلا ةبغر دنع ةجاحلا هذه رهظت
 :يه ةجاحلا هذه .هسفن دنعو هلهأ دنع هتميقب

 لبقتلا ىلإ ةجاحلا .1
 يعامتجالا ريدقتلا ىلإ ةجاحلا .2
 نمألل ةجاحلا .3
 تاذلا ديكأت ىلإ ةجاحلا .4

 ةيلمع بعللا نأ ىري امك ,مهلوقعو مهناهذأ ىلإ برقأ ةروصب اهيف نوشيعي يتلا ةئيبلل ةروصلا ليكشت نوديعي لافطألا نأ دقتعي
 :ملاعلا يأر اذه .... ةئيبلا عم فيكت

 يويد نوج .1
 لبورف .2
  هيجايب .3
 يزتولاتسب .4

 :يه ةيلمعلا هذه يناثلا ةماع برق كلذو ةرطيسملا هتالضعب مكحتلا لفطلا عيطتسي ثيح ةنيعم نس دعب الإ ةيلمعلا هذه متت ال

 ماطفلا .1
 جارخإلا .2
 مونلا .3
 ركذ امم ءيش ال .4

 هذه "وسور كاج ناج" مهسأر ىلعو ةفلتخملا لفطلا تاردق ةيمنتل يساسأ ردصمك هتيمهأ ىلع يبرملاو ءاملعلا مظعم راشأ
 :ةيمهأ ىلع لدت ةرابعلا

 بعللا .1
 يتاذلا ملعتلا .2
 ةعيبطلا .3
 ةملعملا .4
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 روعشلا صقنو ةيلوؤسملا نم فوخلاو رابكلا ىلع هدامتعا ةرتف ليوطتو لفطلا ةيامح ف ةغلابملا ةجاحلا هذه عابشإ قوعي امم
 :يه ةجاحلا هذه ..... ةأدابملاو ةقثلاب

 حاجنلا ىلإ ةجاحلا .1
 لالقتسالا ىلإ ةجاحلا .2
 تاذلا ديكأت ىلإ ةجاحلا .3
 ةطباض ةطلس ىلإ ةجاحلا .4

 :ةدالولا دنع يعيبطلا لفطلا لوط

 مس 40 .1
 مس50 .2
 مس 60 .3
 مس 70 .4

 :نم لقأ هرمع ناك نم لك لفطلا ةمظنالا ربتعت

1. 20 
2. 18  
3. 19 
4. 22 

 :ميلعتلا ةيمازلإ لفطلا قوقح ةيقافتا اهتعضو يتلا لفطلا قوقح نم

 يعامجلا .1
 طسوتملا .2
  يئادتبالا .3
 يوناثلا .4

 :وه لافطألا دحأ دنع ةئجافم يدارإلا لوبت ةلكشم روهظ دنع هعابتإ بجاولا لوألا ءارجإلا

 .لفطلا ىلع باقع وأ ءازج ضرف .1
 .ةيزاغلا تابورشملا لوانت نم لفطلا عنم .2
 .لفطلا اهبرشي يتلا لئاوسلا ةيمك نم ليلقتلا .3
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 .ةلكشملل ةيوضع بابسأ دوجو مدع نم دكأتلا .4

 :يه ةدحاو ادع ام ةحيحص ًايئامن مئالملا جاهنملاب ةقلعتملا ةيتآلا تارابعلا عيمج

 .لافطألا يب ةدوجوملا ةيفاقثلا فالتخالا طاقن نم ًايئامن مئالملا جاهنملا قلطني .1
 .يسنجلا يب لويملا ف تاقورفلاً ً ايئامن مئالملا جاهنملا لمهي .2
 .بلاطلا ريغتب ًايئامن مئالملا جاهنملا ف ةمهملا ةبوعص ةجرد ريغتت .3
 .ةفلتخم قرطب طاشنلا سفن ةيدأتب ًايئامن مئالملا جاهنملل ًاقفو لافطألل حمسي .4

 :يه ةدحاو ادع ام ًايئامن مئالملا جاهنملا ىلع قبطنت ةيتآلا فاصوألا عيمج

 .يئانب .1
 .يلومش .2
 .يميداكأ .3
 .يلماكت .4

 ًاديدهت رثكأ لفطلا اذه تاجاح يأ .مونلا ةلق نم بعتلاو عوجلاب رعشيو ,ةخسو سبالم ًايدترم ةضورلا ىلإ لافطألا دحأ يتأي
 :تاجاحلل ولسام مرهل ًاقفو

 .ةيجولويبلا .1
 .بحلا .2
 .نمألا .3
 تاذلا ريدقت .4

 :ةيملعلا تاعوضوملا ف ةدقان ةقيرطب نوركفي لافطألا نأ ىلع حضوألا رشؤملا مدقت ةيتآلا يأ

 .ةيملع ًاصصق مهل درست نأ ةملعملا نم نوبلطي .1
 .ةيملع ةبرجت ءارجإ دعب ةملعملا ةلئسأ نع نوبيجي .2
 ي .اهنع اوملعت يتلا ةيملعلا رهاوظلا نع مهنيب اميف نوثدحتي .3
 .ناكرألا ف بعللا ءانثأ ةيملع براجت ءارجإل نوططخي .4

 ًالوأ ثدحت ةيتالآ ةيئامنلا رهاظملا يأ ,عضرلا لافطألل يعامتجالا روطتلا لسلست ف

 .ةيباجتسالا ةماستبالا .1
 .ءابرغلا نم فوخلا .2
 .بعللاب ةردابملا .3
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 .لاصفنالا قلق .4

 يأ .اهتاظحالم ةحص نم ةدكأتم ريغ ةملعملا ىقبت .لافطألا دحأ ىدل يئامنلا رخأتلا تارشؤم ضعب )ةراس( ةملعملا تظحال
 :اهب مايقلل لفطلا يدلاو نم ةيطخ ةقفاوم ذخأ بلطتي ةيتآلا تاسرامملا

 .لفطلا تاجايتحال بيجتسي امب ملعتلا تاربخو ةيفصلا ةطشنألا ليدعت .1
 .لفطلا ىلع ةيصيخشت تارابتخا قيبطت ةيسفنلا ةيئاصخإلا نم بلطلا .2
 .ةفلتخملا ملعتلا فقاوم ف لفطلا ةظحالم ىرخأ ةملعم نم بلطلا .3
 .ةيجراخلا ةحاسلا ف بعللا ف هتكراشم ءانثأ لفطلا كولس ةظحالم .4

 ليوط بوبنأ نم لقني يذلا ءاملا نأ زيمي نأ ةنماثلا نس ف لفطلا عيطتسي ,)هيجايب ناج( ملاعلل يلقعلا روطتلا ةيرظنل اقفو
 :موهفم نم لفطلا نكمت رمألا اذه سكعي .ةيمكلا سفن يوحي ضيرعو ريصق رخآ ىلإ عيفرو

 .ظافتحالا .1
 .فينصتلا .2
 .ةمءاوملا .3
 .ليثمتلا .4

 :روطتلا لاجم ف بعللا دئاوف نمض ةمهاسملا هذه عقت .)يكرحلا يرصبلا رزآتلا ىلع لفطلا ةردق( ريوطت ف بعللا ةطشنأ مهست

 .يلقعلا .1
 .يمسجلا .2
 .يحصلا .3
 .يلاعفنالا .4

 ف ةمءالم رثكأ ةيتآلا تاسرامملا يأ .ناكرألا ف رحلا بعللا تقو ف كلذو ةءارقلا ىلع اهلافطأ عيجشت ف )فون( ةملعملا بغرت
 :فدهلا اذه قيقحت

 .ةءارقلل ةبتكملا نكر نولخدي نيذلا لافطألل زئاوج صيصخت .1
 .مهيزفحتل لافطألا ىوتسم نم ىلعأ ةءورقم داومو صصق عضو .2
 .لافطألا تامامتهال بيجتست يتلا صصقلا نم عساو ىدم ريفوت .3
 .ةبتكملا نكر ىلإ هلوخدب لضفملا هنكر ىلإ لفطلا لوخد طبر .4

 :رمع ىتحو داليملا ذنم دتمي يذلا يرمعلا ىدملا ةركبملا ةلوفطلا ةلحرم يطغت

 .يتنس .1
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 .تاونس عبرأ .2
 .تاونس سمخ .3
 .تاونس نامث .4

 :ةيئامنلا ةمءالملاب دوصقملا حضوت ةيتآلا تارابعلا يأ

 .يناثلاو لوألا ةضورلا ييوتسم يب ملعتلا ةطشنأ نيابتت .1
 .مهتيعفاد ىوتسم عفرت تاززعم ىلع لافطألا لصحي .2
 .مهدحول ملعتلا نم ةضورلا رمع ف لافطألا نكمتي .3
 .طسوتم ةبوعص ىوتسم نمض ةيملعتلا ةطشنألا دعت .4

 :ةضورلا ةلحرم لافطأ دنع تاذلا موهفم لاح نع برعت ةيتآلا فاصوألا يأ

 .يدام .1
 .درجم .2
 .تباث .3
 .رولبتم .4

 ددعل هقطن نأ نع ةوالع ,تادرفملا نم ًاليلق ًاددع ظفلي ثيح مالكلا ف حضاو رخأت نم تاونس ثالثلا رمع ف لافطألا دحأ يناعي
 :لفطلا اذه دنع مالكلا رخأتل ًالمتحم ًاريسفت مدقت ةيتآلا يأ .رمعلا سفن نم هنارقأب ةنراقم حضاو ريغ اهنم رخآ

 .يضاملا ماعلا لالخ هيلإ بهذي نأ داتعا يذلا ةلوفطلا زكرم رييغت .1
 .هب مألا لاغشناو نآلا نم رهشأ ةعست لبق ةرسألل ديدج لفط داليم .2
 .ًاظاظتكا لقأ يح ىلإ اهلاقتناو يدقلا اهنكـس ناكمل ةرسألا رييغت .3
 .ةيضاملا فصنلاو ةنسلا لالخ نذألا ف ةرركتم تاباهتلاب هتباصإ .4

 نأ هعجشتو اهادحإ طقتلا لافطألا دحأ نأ ةصرف زهتنت .تاملكلا نم ةيلاخلا ةروصملا صصقلا نم ًاددع ةضورلا ةملعم عضت
 :وه سيئر فده قيقحتل ةسرامملا هذهب ةملعملا ىعست .ةصقلا اهل أرقي

 .هتاذل لفطلا ريدقت ىوتسم زيزعت .1
 .حرشلاو ضرعلا ف لفطلا ةراهم يسحت .2
 .يظفللا ريبعتلا ف لفطلا ةراهم ريوطت .3
 .ةءارقلا وحن لفطلا تاهاجتا يسحت .4

 ةيباجيإ تاهاجتا ريوطت ف مهتدعاسمو ةءارقلا ىلع مهعيجشتو لافطألا عاتمتسا ف ربكألا ماهسإلا اهل ةيتآلا تاسرامملا يأ
 :اهوحن
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 .أرقـي امدـنع لفط لك زيزعتل موجنلل ةحـئال عـضو .1
 .ةديدج ةصق ةرم لك ف أرقي لفطلا نأ نم دـكأتلا .2
 .يعامج لكشب صصقلا ةءارقل ةيموي ةرتف صيصخت .3
 .ةبتكملا نكر نم مهسفنأب صصقلا اوراتخي نأ لافطألل حامسلا .4

 لالخ نم ةملعملا بغرت .ةءارقلا أدبأ نيأ نم ينبرخت نأ نكمي له :هل تلاقو لافطألا دحأل ةيبرعلا ةغللاب ً اباتك ةملعملا تطع
 :ف لفطلا مييقت ةسرامملا هذه

 .ةءارقلل حيحصلا هاجتالا ةفرعم .1
 .تاملكلاو فورحلا زييمت .2
 .بيكارتلا ءانب ىلع ةردقلا .3
 .يظفللا لصاوتلا ف هتراهم .4

 .اهريغو ,تالجملاو ,ةروصملا صصقلاو ,صصقلا لمشت ,ةبتكملا نكر ف لافطألل ةيئارقلا داوملا نم ً اددع )باحر( ةملعملا رفوت
 :اهنأل كلذو يئارقلا لافطألا روطت ميعدت ف ةسرامملا هذه مهست نأ عقوتي

 .ةيتاذلا لافطألا ةباقر عجشت .1
 .تادرفملا نم مهتليصح ينغت .2
 .ةيظفللا مهتقالط ززعت .3
 .ةلقتسملا ةءارقلا يمنت .4

 :ةيمويلا ةايحلا ف ةباتكلا ةيمهأل لفطلا مهف ميعدت ف اهريغ نم رثكأ مهست ةيتآلا تاسرامملا يأ

 .يليثمتلا بعللا نكر ف ةباتكلل تاودأ عضو .1
 .نفلا نكر ف نوجعملا مادختساب فرحأ ليكشت .2
 .ةيئاجهلا فرحألا لوح مالفأ ضرع .3
 .عومسم توصب لافطألل اهتءارقو ةصق ضرع .4

 ًايئامن ةمئالم ةسرامم نمضتت ةيتآلا لعفلا دودر يأ .تابعكملاب بعلي وهو يتنس رمعلا نم غلابلا اهلفط تاهمألا ىدحإ بقارت
 :باسحلا ف لفطلا روطت ف مهست نأ نكميو

 ?ةدح ىلع اهدحو ءارمحلا تابعكملا عضت نأ نكمي له .1
 ?ًابناج تابعكملا عضأ انأو يعم دعت نأ كيأر ام .2
 ?عفترم جرب ءانب ف تابعكملا انمدختسا ول كيأر ام .3
 ?رضخألا مأ رفصألا مأ رمحألا بعكملا ربكألا امهيأ .4
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 :يملعلا ءاصقتسالا ف مهتاراهم ريوطت ف ةضورلا لافطأ ةدعاسم ف ةيلعاف رثكأ ةيتآلا ةطشنألا يأ

 .اهمجحو اهنولو اهلكش ىلع ًادامتعا راجشألا قاروأ نم ددع فينصت .1
 .هيلع تاتقي يذلا ءاذغلا ةيعونو ناويح لك ةروص يب ةقباطملا .2
 .ةيقيقحلا اهروص ىلإ عوجرلاب راجشألا قاروأل ةموسرم جذامن نيولت .3
 .اهنم ةعنصملا ةداملا عون ىلع ًادامتعا وفطت تابعكملا عاونأ يأ فاشتكا .4

 :مولعلا ملعت ءانثأ دقانلا يركفتلا ف مهتاراهم زيزعت ف مهستف لافطألا اهيف كمهني ةيتآلا تاسرامملا يأ

 .بشعلا ةلكآ تاناويحلل روصلا نم نكمم ددع ربكأ عمج .1
 .اهذيفنت مهنكمي يتلا ةيملعلا ةطشنألا ةعيبط لوح ينهذلا فصعلا .2
 .ةريخألا مهتبرجت لشف ىلإ تدأ دق امبر يتلا ءاطخألا ةشقانم .3
 .هلزنم ف مهنم لك اهب ماق يتلا ةبرجتلا جئاتن ف كراشتلا .4

 مك :ةيحابصلا ةقلحلا تقو ف لأست دق ,اًلثم .ًايباسح لافطألا روطت ميعدتل ةفلتخم فقاوم ف ةلئسألا نم ًاددع ةملعملا حرطت
 ةملعملا دعاست .زومب بيلح ديري مكيأو ,ةلوارفب بيلح ديري مكنم نم :ةبجولا تقو ف لأست دقو ,بئاغ بلاط مكو رضاح بلاط
 :ف مهتراهم ريوطت ف لافطألا ةلئسألا نم عونلا اذه لالخ نم

 .فينصتلا .1
 .لسلستلا .2
 .ةقباطملا .3
 .دعلا .4

 :نزاوتلاب ةضورلا لفط ساسحإ زيزعت ف مهست ةيتآلا ةيكرحلا ةطشنألا يأ

 .ةلاـطإلا نيراـمتب مايقلا .1
 .ىرخأل ةـهج نـم زفقلا .2
 .ةدحاو مدق ىلع لـجحلا .3
 .ءاصفرقلا عضو ف سولجلا .4

 :يه ةدحاو ادع ام ةحيحص لافطألل يمسجلا روطتلاب ةقلعتملا ةيتآلا تارابعلا عيمج

 .مطفلاو عضرلا ةلحرم ف يسنجلا نم لافطألا ينب ةليلق ةيئامن قورف كانه .1
 .فورعمو ددحم لسلست نمض لافطألا عيمجل يمسجلا روطتلا ريسي .2
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 .بألا نم رثكأ مألاب ةطبترم ةيثارو لماوعب يمسجلا لفطلا روطت رثأتي .3
 .ةضورلا ةلحرم ف لافطألا يب يمسجلا روطتلا تالدعم فلتخت .4

 

 :مهملعتو لافطألا روطت ف ًاماهسإ رثكألا هنأ )هيجايب ناج( ملاعلا دقتعي ةيتآلا ةطشنألا يأ

 .يعامجلا بعللا .1
 .نويزفلتلا ةدهاشم .2
 .صصقلا ةءارق .3
 .نيولتلاو مسرلا .4

 :ةريبكلا ةيكرحلا تاراهملا ىلع قبطنت ةيتآلا تارابعلا يأ

 .ثانإلا تانبلا ىلع روكذلا ءانبألا اهيف قوفتي .1
 .ةريغصلا ةيكرحلا تاراهملا نم لهسأ .2
 .ةريغصلا ةيكرحلا تاراهملا دعبو ًارخأتم اهملعت أدبي .3
 .ىلفسلا فارطألا فيظوت ىلع اهب مايقلا رصتقي .4

 :لفطلل مالسإلا اهلفك يتلا قوقحلا نم

 ةياعرلا .1
 بسنلا .2
 ةنجالا ةيامح .3
 قبس ام عيمج .4

 :لافطألا دنع ةفاحنلا بابسأ

 ةكرحلا ةرثك .1
 لكألا ةلق .2
 فوخلاو قلقلا .3
 قبس ام عيمج .4
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 اذه قيقحت ف ةمءالم رثكأ ةيتآلا تاسرامملا يأ .ىحصفلا ةيبرعلا ةغللاب ثدحتلا ىلع اهلافطأ عيجشت ف )ةراس( ةملعملا فدهت
 :فدهلا

 . اهل لافطألا ظفح ىلع صرحتو ىحصفلا ةيبرعلا ةغللاب ديشانالا ديدرت نم رثكت .1
 .مهيزفحتل ىحصفلا ةيبرعلا ةغللاب نوثدحتي نيذلا لافطألل ةيعيجشتلا ايادهلا مدقت .2
 .لافطألا اهب يدتقيف ىحصفلا ةيبرعلا ةغللاب ةملعملا ثدحتت .3
 .ىحصفلا ةيبرعلا ةغللاب اوثدحتي نأ ةملعملا عم ثدحتلا دنع لافطألا بلاطت .4

 ىلع ردقأ يتآلا نم .صقملا لامعتساو نيولتلاو مسرلا تاراهم ف هنارقأ نع رخأتم لافطألا دحأ نأ )دنه( ةملعملا ظحالت
 :لفطلا ةلاحل حيحص مهف ىلإ لوصولا ف ةملعملا ةدعاسم

 .ةضورلا ةضرمم .1
 .ةضورلا ةريدم .2
 .ينهملا ليهأتلا ةيئاصخأ .3
 .ةيسفنلا ةدشرملا .4

 :ةيمنت ف لافطألا ديفي ةءارقلا ةيلمعل جذومن يدقت ىلإ ةكرتشملا ةءارقلا ةطشنأ فدهت

 ةلقتسملا ةءارقلل دادعتسالا .1
 ةيناسنإلا تاقالعلا .2
 تاوصألا تاقبطب يعولا .3
 تاعوبطملا ةميق ريدقت .4

 :ءالمإلا دعاوق ديدحتل لافطألل ًاصرف رفوت ةيلاتلا ةطشنالا ىدحإ

 تاملكلا ةسارد .1
 ةيرهجلا ةءارقلا .2
 ةهجوملا ةباتكلا .3
 ةلقتسملا ةءارقلا .4
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 :ف لافطألا ىدل ةعئاشلا بويعلا نم ةأتأتلاو ةأفافلاو ةأثأثلا

 ةتماصلا ةءارقلا .1
 ثدحتلا .2
 ةيظفللا لئاسملا .3
 يتوصلا ميغنتلا .4
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سيردتلا قرطو جهانملا :يناثلا لاجملا  

  ملعتلا ىلع عجشي ًاخانم ةملعملا ئيهت :لوألا رايعملا

 لافطألا بعل ريسيت ف اهرودو هلاكشأو هعاونأو بعللا ةيمهأ فرعت :لوألا رشؤملا

 لفطلا ةايح ف بعللا ةيمهأ

 نمضتت ومنلل ةعفاد ةادأو , ةيمانتملا هتردقو هتاذ فاشكتسال ةليسوو طيحملا ملاعلا كاردإ ف لفطلا ةليسو وه بعللا •
 ةيسحلا تاراهملا ةفاك يمنت ةلاعف ملعت ةليسوو , تاذلا لوح زكرمتلا نم ررحتلل ةليسوو , ةيلقعلا تايلمعلا ةفاك ةطشنأ
 .تالاعفنالا غيرفتل ةحاس كلذك وهو , ةيراكتبالا تاردقلا ىتحو ةيلاعفنالاو ةيفرعملاو ةيوغللاو ةيعامتجالاو ةيكرحلاو

 يتلا ةركبملا ةلوفطلا ةلحرم ف ةكرحلا هذه ئدتبت ام رثكأو , هتحصو هتيويح رهاظم نم رهظم بعللا ءانثأ لفطلا ةكرح •
 تانئاكلا يب تالوفطلا لوطأ ةيرشبلا ةلوفط لعج نأ قلاخلا ةردق نمف اذل لفطلا ف ةيرطف ةعيبط بعللا اهيف نوكي
 ومنلا ىلع هيف ءزج لكو هباصعأو همسج تالضع دعاسيل هسفن ف ةزيرغ لفطلا ىدل ةكرحلاو بعللا لعج دقو , ةيحلا
 ومن ةظحالم نكميو . ناسنإلا رمع لحارم نم اهريغ نع ةلوفطلا ةلحرم ف ًاومن رثكأ نوكي لفطلا مسج ءانب يأ ,
 .يكرحلا هطاشنو يسحلا هكاردإ يب ةقالعلا رهظُت يتلا بعللا ءانثأ هتاكرح نم ًاعم هكاردإو لفطلا مسج

 وهف , قلقلا وأ تاعارصلا نع سيفنت وأ تاراهملاو تاردقلل نيرمتو دادعإ نم اهب طبتري امو ةرسألا لخاد لفطلا بعل •
 اذه مامتإو , دعاوق ىلع ًءانب ناكملا وأ نمزلا ف ًانيعم ًاعضو ءايشألا عضو ف لثمتملا ماظنلا بح نيوكت ف هرود هل ًاضيأ
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 نم اهرداوب تبرست ةيعامتجا ةيفيقثت ةيلمع ماظنلا ىلإ لفطلا ليمو . هل كاردإو ماجسنالاب روعش هبحصي ماظنلا
 ةريبكلا ةيعامتجالا ةئيبلا ماظن وه امنإو قلطملا ىنعملا نع دعتبي ال ماظنلا لعجي اذهو ,سبالملاو ثاثألاو ينابملا ةسدنه
 .لفطلا اهيف ايحي يتلا

 ىلإ لصت ةيلاعفنا تالكشم نم نوناعي ام بابسأ صيخشتو مهتايصخش ليلحتو لافطألا ةساردل ًالخدم بعللا ربتعي •
 اهيناعي يتلا ةيلاعفنالا تابارطضالا نم ريثكل جالعلل ةليسو بعللا نم سفنلا ءابطأ ذختيو ةيسفنلا ضارمألا ىوتسم
 كلذبو ًايعيبط هكولس ودبيو ًايئاقلت هتاهاجتاو هلويمو هتابغر فشكنتف هتيجس ىلع بعللا ف نوكي لفطلا نأل لافطألا
 تالكشم نم يناعي ام ريسفت نكمي

 .يزيرغ طاشنو ةيعيبط ةرهاظ ةبعللا نأ رابتعاب ةبعللا ةلوازمل لفطلا عفدي يذلا وه هدحو يعيبطلا ليملا نإ •

 . عاتمتسالاو ةداعسلاو رورسلاو حرملا هل ققحي امب سفنلا نع ريبعتلاو طاشنلاو ةكرحلل ةصرف بعللا ف دجي لفطلا نإ •

 .ةدئازلا ةقاطلا ذافنتسال ةليسوو ةربخلا باستكال لفطلل ةيساسأ ةجاح عبشي هنا •

 . لفطلا دنع يلاعفنالاو يمسجلا رتوتلا نع سفني •

 .لفطلا ةايح ف عونتلاو ةبوصخلا لخدي •

 .هسفن ءاقلت نم لمعلا ىلإ هيف عفدني ًاقيلط ًاوج لفطلل رفوي بعللاب ملعتلاف , ملعتلا ىلإ لفطلا هابتنا بذجي •

 مظنملا بعللا دعاسي ذإ , مظنملا بعلل يساسألا ضرغلا وهو اهتيمنتو لفطلل ةنزتملا ةيصخشلا نيوكت ف رشابم ريثأت هل •
 ةصرفلا ةحاتإو يقلخلاو يلقعلا ومنلا ىلع ةدعاسملا ف مهاسيو , ةماعلا ةحصلا يسحتو مسجلا ةيوقت ف رفاو ردقب
 .يعامجلا ريبعتلل

 بعللاو , ريغلا عم ةبيطلا ةقالعلا ساسأ ةنزتملا ةيعامتجالا ةيصخشلاف , ةيعامتجالا ةيصخشلا ةيمنت ف ميظعلا هرثأ هل •
 .لفطلا ةايح رس ربتعي ةعامجلا عم

 ةردقلا هملعي امك اهدعاوقب ديقتلاو ةبعللاب مازتلالا لفطلا ملعي بعللا نأ ذإ ,لفطلا ةدارإ ةيوقت ىلع لمعي بعللا نأ امك •
 بعللا ئدابمب ديقتلاو عايصنالا لفطلا اهنم ملعتي ةيتايح ةسردم ةباثمب بعللا رابتعا نكمي ثيح ربصلاو لمحتلا ىلع
 .مهريدقتو نيرخآلا قوقح مارتحا يلاتلابو همظنو

بعللا ءانثأ لفطلا اهب موقي يتلا ةيوبرتلا راودألا مهأ   

 ةيمنت ىلإ يدؤي امم اهتادوجوم و ةئيبلا رصانع عم لعافت ثادحإ نم اهتطساوب درفلا نكمتي ةيوبرت ملعت ةليسو بعللا •
  .نيرخآلا عم هكولس ف رثؤت يتلا هتيصخش

  ةايحلا عقاو عم فيكتلا ىلع نيرداق مهلعجيف اهميهافمو ءايشألا يناعم اهتطساوب لافطألا كردي ةيميلعت ةليسو بعللا •

 . مهنم لك تايناكمإو تاردق بسح مهميلعت نم نكمتلل لافطألا ىدل ةيدرفلا قورفلا ةفرعم ىلع دعاست ةلاعف ةادأ بعللا •

 ةعامجلا بح ىلع نوحتفنيو تاذلا بحو ةينانألا نع نودعتبيف ًايعامتجا لافطألا ةيصخش ءانب دعاست ةلاعف ةادأ بعللا •
 عم لصاوتلاو كولسلا دعاوق لافطألا ملعتي اذهل ةجيتنو مهلوح نمب مهتقالع ىوقتف اهب مهطابترا ىدمب نورعشيو
 ةيعامتجالا كولسلا ريياعم لافطألا بستكيو كلذ لالخ نم يميق يقالخأ ماظن مهيدل نوكتيف مهعم فيكتلاو نيرخآلا
 . ةلوبقملا
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 عم مهافتلاو لصاوتلل ةادأ هنا لب مهتائيبو مهتفاقثو مهتاغل نع رظنلا ضغب لب بسحف مهنيب اميف لصاوت ةادأ بعللا سيل •
 . ًاضيأ رابكلا

 , عالطإلاو ةفرعملا بح ىلإ مهلويم عبشُتو مهتابغر يبلت اهنأل ًايلخاد اهنزاوتو لافطألا تايصخش ومنل ةءانب ةليسو بعللا •
 تايصخشلا هذه ريوطت ىلع لمعلاو ًايفاقثو ًايسفنو ًايلقع مهتاردق نع فشكلاو مهتايصخش مهف ىلع دعاسي امم
 مهتاراهم ةيمنتو ةئيبلا عم فيكتلا ىلع مهدعاست يتلا ميقلاو ميهافملا ضعب مهباسكإو يفطاعلاو يلاعفنالا مهنزاوتو
 . مهتاردقو

 ىلع مهتدعاسمو لافطألا ىدل ةيفطاعلاو ةيلقعلاو ةيسفنلا تابارطضالا نع فشكلا ف مهاست ةيجالع ةليسو بعللا •
 لكاشم لحل ةيجالع قرط داجيإ ىلع يبرملا بعللا دعاسي امك مهيلإ نزاوتلا ةداعإل تالاعفنالاو تارثؤملا نم صلختلا
 . ديورف دنع يسفنلا ليلحتلا ةسردم بسح مهتابارطضاو لافطألا

 باسكإو اهجاضنإو اهئاضعأ ليكشتو اهومنو اهريوطت ىلع لوألا دعاسملا وهف لافطألا ماسجأل ةحصو ةضاير بعللا •
 . ةيوبرتلا فادهألا نم ديدعلا قيقحت ىلع دعاست يتلا ةفلتخملا ةيكرحلا تاراهملا لافطألا

 بعللا عاونأ

 طيسبلا نم روطتي بعللا نم عونلا اذه ةظحالم نكميو , لافطألا ىدل ًاعويش بعللا عاونأ رثكأ نم : يندبلا بعللا  •
 -: يلاتلا وحنلا ىلع ةيعامجو ًاميظنت رثكألا باعلألا ىلإ يدرفلاو يئاقلتلاو

 يئاقلتو رح طاشن بعللا نوكي ثيح ىلوألا هروهش ف لفطلا عم أدبت بعللا تاطاشن تايادب نإ : يكرحلا يسحلا بعللا •
 اهتيبلاغ بعللا تاطاشن نوكتو . همظعم ف يدرف طاشن وهو بغر ىتم هنع فقوتيو هب قوفتيو لفطلا هب موقي
 , هفارطأب اهلوانتو ءايشألا ةجلاعمو هساوح ةراثتسا ف ةعتملاو ةجهبلا ىلع لفطلا اهيف لصحي ةيعالطتساو هيفاشكتسا
 بعللا مسقن نأ اننكميو . ًاديعب اهب ءاقلإلا وأ فنعب اهبذجب ءايشألا ريمدت ىلإ يعالطتسالا بعللا ف لفطلا عزنيو
 :ىلإ يكرحلا يسحلا

v لماكلا يدارإلا مكحتلا قبست يتلا ةفداهلا ريغ تاكرحلا . 

v ةحضاولا ريغ فادهألا تاذ وأ ةفداهلا ريغ ةيئاجفلا ةطشنألا . 

v قلستلاو يشملا ىلإ ةيرابجإلا ةرركتملا تاكرحلا نم ًاءدب تاكرحلل ةيئاقلتلا ةسرامملا لمشت يتلا ةرركتملا ةطشنألا 
 اهب موقي يتلا ةبوسحملا ةسوردملا تاكرحلاب ءاهتناو ةثالثلا وأ يتنسلا نس لافطأ اهب موقي يتلا ةفداهلا ةكرحلاو
 . رابكلا نم نويضايرلا

 فرعُت ًاديقعتوً امدقت رثكأ تاطاشنب مامتهالا ىلإ لفطلا لوحتي ةسردملا لبق ام ةلحرم ف : مكحتلاو ةرطيسلا باعلأ  •
 لفطلا ىعسيو يكرح سحلا رزآتلاو نزاوتلاك ةديدج ةيكرح تاراهم ملعت نم هنكمت يتلاو مكحتلا وأ ةرطيسلا باعلأب
 نم زفقلاو عراوشلا ف زجاوحلا ىلع ريسلاب لفطلا متهي ثيح ةراهملا باعلأ ىعدت ةددعتم باعلأب هذه هتاراهم رابتخال
 . خلا... ةقاشرب تاركلا طاقتلاو ةدحاو مدق ىلع لجحلاو ةعفترم نكامأ
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 ةرخأتملاو ىطسولا ةلوفطلا ةلحرم ف ةصاخ روكذلا لافطألا ىدل ًاعويش رثكأ بعللا نم عونلا اذه دعي : نشخلا بعللا •
 يديألاب كابتشالاو ةعراصملا لثم ةنوشخلاب فصتت باعلأ قيرط نع ةيندبلا مهتاردق رابتخا ىلإ لافطألا دمعي ثيح
 .مهب عاقيإلاو نيرخآلل ديكلاو خارصلاك ةداحلا تالاعفنالا بعللا نم عونلا اذه قفاري ام ًابلاغو . تاركلا فذقو

 هيف ريسي يذلا ينمزلا عباتتلل ةبسنلاب عيمجلا هلبقتي يذلا يأرلاو ركبم تقو ف يعامجلا بعللا أدبي : يعامجلا بعللا •
 بعللا ًاريخأو ةكراشملا بعل مث "يزاوملا" ةاذاحملا بعل هبقعي يدارفنالا بعللا نأ وه نسلا ف مدقتلا عم ءاقترالا وحن
 : يلاتلا وحنلا ىلع يعامتجالا هكولس ومن قفو لفطلا دنع يعامجلا بعللا روطت ىشامتي هنأ يأ .ينواعتلا

v هلوح نم نيرخآلل تفتلي نأ نود هدحو ًالقتسم لفطلا بعلي هيف و : يدرفلا بعللا. 

v نيرخآلا باعلأ ةدهاشمب لفطلا يفتكي هيفو : دهاشملا بعللا . 

v يأ ثودح نود نكلو هسفن ناكملاو ةقيرطلا سفنب رثكأ وأ نالفط اهب موقي ةهباشتم بعل تاطاشن : يزاوملا بعللا 
 . مهنيب اميف ةيعامتجا تالعافت

v لضي نكل ضعبلا مهضعب عم ثدحتلاو بعللا تاودأ لدابت اهيف امب بعللا ف ًاعم لافطألا لعافتي هيفو : كرتشملا بعللا 
 . ةدحاو ةبعلب موقي مهنم دحاو لك

v مهنيب اميف بعللا راودأ نولدابتي امك ام ءيش جاتنإل ًاضعب مهضعب نودعاسيو ًاعم لافطألا لمعي هيفو : ينواعتلا بعللا . 

 وأ اهتيمد عاضرإب ةلفطلا مايقب حضتي اذهو يزمرلا ريكفتلا ىلع لفطلا ةردقب طبتري :يماهيإلا وأ يليثمتلا بعللا  •
 ةايحلا جذامن سكعيو رابكلا تايصخش صمقتب لفطلا موقي يليثمتلا بعللا تاطاشن فو , اهب لاوجتلاو ةبرعلا ف اهعضو
 : يلاتلا لكشلا ىلع يليثمتلا بعللا دئاوف صيخلت نكميو, هلوح نم ةيداملاو ةيناسنإلا

v يراكتبالا ريكفتلا هملعت : ةيلقع. 

v ةايحلل دادعإلاو رودلا هملعت : ةيعامتجا . 

v ةيجالع ةيضيوعت: ةيسفن . 

 .ىرخألا تاعوضوملاو ءايشألا ماقم موقتو لثمت زومرك ىمدلا لفطلا مدختسي ثيح يليثمتلا بعللا لاكشأ نم يزمرلا بعللا دعيو
 يتلا باعلألا ف عونلا اذه لثمتيو, ثادحأ وأ صاخشأل اًليثمت ناكأ ءاوس مهلثم نوكي نأ دوي نيذلا كئلوأ ًايزمر هيف لثمي هنأ امك
 هذه ف ليختلا ىلع ةردقلا ومنل ًارظن ةركبملا ةلوفطلا ةيادب ف دئاس بعللا اذه نأ نوثحابلا ىريو , عساولا لايخلا ىلع دمتعت
 فئاظو يماهيإلا بعللا ققحيو , يماهيإلا بعللا نع دعتبي هنإف ةسردملا عمتجم ف جمدناو رمعلا ف لفطلا مدقت املكو . ةلحرملا
:اهنم ةريثك   

v  يراكتبالا ريكفتلا ةيمنت ىلع دعاسي امم لايخلا ف صوغلاو عقاولا زواجت ىلع لفطلا ةردق يمني . 

v  هدنع رتوتلاو قلقلا ففخي امم ةيضيوعت ةقيرطب هتاجاحو هتابغر قيقحت نم لفطلا نّكمي . 

 ءانبلا ف ةمئالمو ةددحم ةقيرطب داوملا مادختساب لفطلا أدبي رمعلا نم ةسداسلا نس ف : يبيكرتلا وأ يئاشنإلا بعللا  •
 لمع لثم جذامنلا ءانب ىلع زكري ثيح ةركبملا ةلوفطلا ةلحرم نم لفطلا ومن لحارم عم يبيكرتلا بعللا ومنيو , دييشتلاو
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 بعللا روطتيف ةرخأتملا ةلوفطلا ةلحرم ف امأ . ءايشألا عمجو ناولألاو قصللاو صقملا مادختساو اهليكشتو ةنيجعلا
 باعلألا , مايخلا ءانب ةيبيكرتلا باعلألا طاشنل ةزيمملا رهاظملا نمو ًاديقعتو ًاعونتو ةيعامج رثكأ ًاطاشن حبصيل يبيكرتلا
 عضي ثيح ًابعص بعللا ةيادب ف ءايشألا هذه ليكشت نوكي ام ًابلاغ هنأ ثيح .خلا.. لاصلصلا جذامن لمع , ةيلزنملا
 ةرماغ ةداعسب رعشيو ليصأ لكش ف اهبيكرتو ءايشألا عيمجتب ذخأي ةسماخلا دعب نكلو , اهضعب راوجب ءايشألا لفطلا
 ةردقلا يمنيو ءايشألا يب تاقالعلاو فينصتلا تاراهم يمني هنأو عقاولا ىلإ ةدوعلا هصئاصخ نمو . ةيجاتنإلا هذهل
 .ةيناكملا

 ةلثمتملاو هيدل عالطتسالا بحو هتاجايتحا يبلت يتلاو درفلا مامتهال ةريثملا تاطاشنلا كلت اهب دصقي : ةيفاقثلا باعلألا  •
 ةينهذ تاطاشن نوكت ام ًابلاغ تاطاشنلا هذهو هب طيحملا ملاعلا ىلإ فرعتلاو تامولعملا باستكاو ةفرعملا ف ةبغرلا ف
 تاربخلاو فراعملا باستكا ىلع ةيفاقثلا باعلألا دعاستو امك , ةيزافلتلا وأ ةيحرسملا جماربلا ةدهاشم وأ ةعلاطملاك
 . عمتجملل ةيفاقثلا ةيوهلا ىلع ظافحلاو لافطألا ةيبرتل ًاطيسو ّدعُت اهنإف كلذبو ةيركفلا هتاردقو لفطلا قافآ يمنتو

 باعلألا ضعبو ةركلا باعلأو نيرخآلا عم تاقابسلاو ةدراطملاو يفختلا باعلأ ف لثمتتو : ةيحيورتلاو ةيضايرلا باعلألا  •
 ف ةريبك ةيمهأ تاذ باعلألا هذه ربتعتو اهددحت مظنو دعاوق اهل نأو ةيدرف تسيلو ةيعامتجا اهنأب زاتمت يتلا ىرخألا
 اهنأ امك . عباتلا وأ دئاقلا راودأب مايقلا نم مهنكمتو لافطألا يب سفانتلاو نواعتلا حور يمنت يهف يعامتجالا ومنلا
 . اهدعب امو ةيئادتبالا ةسردملا ةلحرم ف باعلألا هذه دوستو , هسفنب درفلا ةفرعمل ةليسو

 ةزهجأب باعلألا هذه سرامت ثيح نيرشعلا نرقلا ف ًاثيدح ترهظ باعلألا نم ديدج طمن يهو : ةينورتكلإلا باعلألا  •
 ىلع هتردق نم ديزتو , لفطلا دنع تالكشملا ّلحو ريكفتلا يمنت باعلألا هذه نأ ةديدع ثوحب تراشأ دقو , ةدقعم
 نيرخآلا عم جامدنالاو يعامتجالا لعافتلا صرف نم للقتو لفطلا رتوت نم ديزت كلذ لباقم ف اهنكلو , هابتنالاو زيكرتلا
 .ومنلا لحارم عم بسانتي امب ديقعتلا ثيح نم باعلألا هذه جردتتو .

 بعللا عاونأ

  .ةيئادتبالا ةلحرملا ةيادب ف نوكي ةداعو مههجوي دئاق مهل نوكيو ةعامجك بعللا متي :ينواعتلا بعللا •

 عم نوبعلي ال نيذلا لافطألل يضيوعت وهو يقيقح صخش اهنأكو هبعل ىلإ ثدحتيف هدحو لفطلا بعلي :يرظانتلا بعللا •
 .تاعومجملا

  .باعلألا بيترت وأ روباط ف ريسلاك ,دئاق نود نكل ةنيعم ةبعل ف لافطألا نم ةعومجم كراشتي :ةكراشملاب بعللا •

 سورع« بعلي ثيحب ,سداسلا ماعلا ف ةورذلل لصيو عيضرلا رمع نم رشع نماثلا رهشلا ف رهظي :يماهيإلا بعللا •
 :اهنم ةريثك دئاوف يماهيإلا بعللو »يمارحو ةطرش« ,»سيرعو

o ًايلاعفناو ًايعامتجاو ًايفرعم لفطلا ةيمنت. 

o لفطلل ةيسفنلا ةايحلا ىلع عالطالا نم سفنلا ءاملع يكمت. 

o ىلع ليلد اذهف ,ةذوخ اهربتعيو ةرجنطلا هسأر ىلع سبلي امدنع الثمف ,لفطلا ىدل تاعادبإ نع فشكي 
  .عادبإلا
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 ف هيوتحت ام فرعيل اهرسكي الثم ةرايسلاك ةديدج ةبعل ىلع لصحي امدنعف ,ًايفرعم لفطلا يمني :يعالطتسالا بعللا •
 .ةطيسبلا ةبعللا نم رثكأ همامتها ريثت ةدقعملا ةبعللاف ..لخادلا

  : رحلا بعللا •

 . قلغم ناكم نم وا قلطلا ءاوهلا ف بعللا نوكي دقو , نيدشارلا نم لخدت نود هاوه ىلع بعليل لفطلل ةيرحلا كرتن نا •

 .ةيملعتلا ةيلمعلا ف ىلوالا ةوطخلا ف بعللا نم عونلا اذه مدختسيو

  : هجوملا بعللا •

 .ةنيعم فراعمو تاراهمو ميهافم لفطلا ميلعت هجوملا بعللا نم فدهلاو, بعللا عوضومو تاودألاو ناكملا راتخي دشارلا •

 : يديلقتلا بعللا •

 لفطلا ملعي راودالا لثمت نا , مهراودا لثميو رابكلا ديلقتب موقي لفطلا نأك ديلقتلاو ةاكاحملا ىلع موقي بعللا نم عون وه •

 . هتايح ف هماه دعاوق

  :يلي امك اهفينصت نكمي بعلل ىرخأ عاونأ كانه

 .يعامج بعل وأ يدارفنا بعل امإ وهف :يكرتشملا ددع ثيح نم

 .مظنم بعل امإو مظنم ريغ رح بعل امإ وهف :فارشإلاو ميظنتلا ثيح نمو

 تاكرحلا قيسنت ىلع دعاسي يذلا بعللا – ئداهلا بعللا – طيشنلا بعللا :اهنم عاونأ ةدع وهف :هتعيبطو بعللا عون ثيح نمو

 .ةيلقعلا ةغبصلا هيلع بلغت يذلا بعللا و – تالضعلا ومنو

 .رثكأ وأ يعون نم ابكرم وأ ةقباسلا عاونألا دحأ بعللا نوكي دقو

 بعللاب لعافتلا ثيح نم لافطألا عاونأ

  .ةناضحلاب ةلق مهو ,لافطألا ىلع هرصبب لوجتيو ةفرغلا ف فقي ثيحب :بعللاب كراشملا ريغ لفطلا •

 .ةثلاثلاو ةيناثلا ةنسلا ف ةداع عونلا اذهو هتبعل ف جمدنيو هدحو بعلي :ديحولا لفطلا •

 .بعللا مهكراشي ال نكل ةلئسألا مهل هجويو نوبعلي نيذلا لافطألا عم ثدحتلاب يفتكي ثيحب :بعلل بقارملا لفطلا •

بعللا ريسيت ف ةملعملا رود  

 نا ةضورلا ةملعم ىلع كلذل .هسفن نع ربعي نا لجأ نم لفطلا ةليسو لكشي ةسردملا لبق ام تاونس ف بعللا نا توكنينيف ىري
 ريبعتلا ت املك ,لافطألا لك دنع ةداتعملا ,ةيزيرغلا تابغرلاو تاوزنلا حبكل ةرضاح نوكت نأو ,همادختسا ةيفيكو بعللا ةيمهأ يعت
 ةمزاللا لئاسولاو ,ينهذلاو يعادبالا هومن لجأ نم ةمزاللا لئاسولا هل نمؤت نأ اهيلعو .ةعامجلا ةايح عم مئالم ريغ لكشب اهنع
 نوكيو .لفطلا عم اهميقت يتلا ةيوبرتلا ةقالعلا ف بعللا فيظوت ف ةملعملل يساسأ رود كانه نذإ .هلخاد ف يرجي ام نع ريبعتلل
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 يتلا تاعارصلاو مزآملا زواجت يلاتلابو ريبعتلا نم هلالخ نم لفطلا نكمتي ,يناسفن/يفطاع هاجتا ,يهاجتا ف فيظوتلا اذه
 .يلقعلا هومنل ةمئالملا ميهافملاو فراعملاو تاراهملا هلالخ نم بستكي يملعت /ينهذ هاجتا فو ,اهشيعي

 نمض يرجي ةضورلا ف بعللا نأ وه يتلاحلا يب ام قرفلاو ,اهجراخ مأ ةسردملا لخاد اوناك نإ نوبعلي لافطألا نا يهيدبلا نمف 
 .ةدوشنم ةياغل ًاقفو ةروريسلا هذه نمض لافطألا بعل هيجوت ةملعملا فرعتو ,جمانربلا ف اهل ططخم ,ةنيعم ةينب نمض وأ ,ةروريس
 ةكراشملا ةملعملا ىلعو .جردتمو بقارمو سوردم طاشن وه لب ,هيف جردني وهللا نأ عم ,وهل درجم ةضورلا ف بعللا نوكي ال كلذل
 :ةيلاتلا تاوطخلا لافطألا بعل ف ةملعملا رود نمضتيو  .طاشنلا اذه تاوطخ فلتخم ذيفنت ف

v بعللا تايعضو بيترت 

 تايجيتارتسالا ررقت امك .هتيقوتو هتدمو طاشنلا داوم رضحتو ,ةضورلا ف ررقملا جهنملا عم ةمئالتملا ةطشنألا ةملعملا راتخت
 باعلألاو بعللاب مهتقالع نإف يلاتلابو ةفلتخم ةيعامتجا تايفلخ نم نوتأي لافطألا نأ كلذ .لافطألا بعل ميعدت لجأ نم ةبسانملا
 قرط مادختساو لافطألا ءالؤه ىدل ةباجتسالا ةيفيك ىلإ هابتنالا ةملعملا ىلعو .ةيفلخلا هذهب رثأتت ةضورلا جمانرب عم مهلعافتو
ىلع لافطألا دعاستف ,مهنيب بعل تاعامج ليكشتل ةيكذو ةفلتخم : 

 .نيرخألا عم ةكراشملا ىلإ صاخلا يدرفلا بعللا نم :بعللا ف روطتلا •

 .باعلألا نم ةفلتخم عاونأب لافطألا ىظحي ثيحب :بعللا ف عونتلا •

 .ةبسانم اهنوري يتلا ةبعللا رايتخا لافطألل نكمي ثيحب :بعللا ف ةيلالقتسالا •

 .مهتاقاطو مهسفنا نع ريبعتلل ةليسوك بعللا مادختسا ىلع لافطألا ثح لالخ نم :بعللا ف ريبعتلا •

 .ةيلاحلا مهتايناكمإ زواجتل لافطألا ماما تايدحت لكشت تايعضو قلخ :بعللا ف ومنلا   •

v لافطألا بعل ف ةكراشملا 

 ذاختاو فرصتلا ةيرح مهل كرتتف .ًارمآ وا ًايغاط اهروضح نوكي ال نأ لافطألا بعل اهتكراشم ف ةملعملا يعارت نأ بجيو
 نودبو مهتيرحب نوبعلي لافطألا كرت يب يرورضلا نزاوتلا نم ًاعون يعارتو .يوفعلا مهلعافت ف ةبسانم اهنوري يتلا تارارقلا
 ميظنتلاو ءانبنالا ةديدش ةيفص ةئيب يبو ,مهمعديو مهزفحي نأ عيطتسي رهام صخش دوجو ةصرف كلذب نورسخيف ,ةبقارم
 .لافطألا ةيعادبإ نم للقت نا لمتحي

v لافطألا بعل ريسيت 

 .ةمالسلا يه اهتاعارم بجي يتلا يحاونلا مهأو .مهتاجايتحاو لافطألا ومن ىوتسم لافطألا باعلأل اهرايتخا ف ةملعملا يعارت
 .ةمئالملا ةقيرطلاب باعلالا هذه مادختسال دعاوق عضت كلذكو ةبسانملا باعلالا رايتخاب ةملعملا موقت كلذل

v مدقتلا معد 
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 ًاصوصخ ,هيلع ظافحلاو همعدبو ,بعللا ىلع بيردتلاب ةملعملا موقت ادج راغصلا لافطالا عم .بعللا روطت املك ةملعملا رود ريغتي
 مه مهمايق لالخ نم بعللا ىلع لافطألا نوثحي ثيح ةناضحلا ف وأ لزنملا ف لهألا عم لاحلا يه املثم .مهيلع ًاديدج ناك اذإ
 .ةيدنو ةكراشمو العافت رثكأ حبصيل دعب اميف لوحتي رودلا اذه نكلو . مهل بعللا حرشب وا ,مهماما بعللاب مهسفنأ

v صرف ؤفاكت 

 عم كراشتلا كولس ىلع لافطألا ديوعت ةملعملا ىلعو .بعللا ف ةرطيسلاو باعلألا كالتما لوح ةديدع تانحاشم لافطألا يب موقت
 .ةيلجو ةحضاو ةيطارقميد دعاوق نمض نيرخآلا

v يفطاعلاو يعامتجالا ومنلا معد 

 : ةثالث بناوج لالخ نم لافطألل يفطاعلاو يعامتجالا ومنلا معد ةملعملا عيطتستو

 .نيرخألا رعاشمو مهرعاشم مهف ىلع لافطألا ةدعاسم •

 .رشبلا يب تافالتخالاو تاهباشتلا مهف ىلع لافطألا ةدعاسم •

 .ةقادصلا نيوكت تاراهم باستكا ىلع لافطألا ةدعاسم •

v بعللا عيسوت 

 تايعضو يمأت وأ ,ةديدج ةطشنأ حارتقاب امإ ,ةليدبو ةيفاضإ تارايخ مدقتف بعللا تايرجم ىلإ هبتنت نا ةقذاحلا ةملعملا عيطتست
 .ةينغو ةريثم ملعت تالاجم فاشكتساو جراخلا ف بعلل الثم فصلا نم جورخلاك .ةديدج ملعت

ةيعامجلاو ةيدرفلاو يلخادلاو يجراخلا بعلل ةبسانملا ةطشنألا يب زيمت :يناثلا رشؤملا  

يلخادلا بعلل ةبسانملا ةطشنألا  

 سوردم لكشب نإ بعللا تايناكمإ نم لافطألل ةسسؤم وأ لزنم ولخي الو .لافطألا ىدل ةعئاشلا رومألا نم ناردجلا لخاد بعللا نإ
 لواحتو .اهب بعللا لفطلل نكمي يتلا لزنملا ضارغأ نم ريثكلا دوجو لالخ نم يوفع لكشب وا ,ةددحم باعلأ ةزايح لثم دوصقمو
 اذهل ثيدحلا يجذومنلا لكشلاو .ةيوبرتلا اهفادهأ ىلإ لوصولا لجأ نم بعللا نم عونلا اذه نم ةدافتسالا ةركبملا ةلوفطلا جهانم
 نأ لضفألا نمو ,ةلوهسب اهيف لافطألا لامعأ ضرع نكميو لفطلا مجح عم اهتايوتحم بسانتت ةفرغ دوجو بلطتي بعللا نم عونلا
 .نيرخآلا عم وأ هدرفمب لفطلا بعلل ةيناكمإ اهيفو ,مهتطشناو لافطألا براجت عيونت لجا نم ةفلتخم ءازجأ ىلإ ةعطقم اهتحاسم نوكت
 ضعب ىلع دمتعت نأ بسانملا نمو ,عونتمو ليمج ييزتب فصتت- :اهنأ نم دكأتلا انيلع يلخادلا بعللا ةعاق ةمءالم ىدم فرعن يكلو
 خلا...قاروألا ,ةشمقألا ,بوبحلا ,ءاملا ,لمرلا :فاشكتسالا ةيلمع ف لفطلا اهجاتحي يتلا داوملا فلتخم نمضتت- .لافطألا لامعأ
 ًايعيبط ةءاضم يأ ,جراخلا ىلع لطت- )خلا...ةداح اياوز دوجو مدع ,ةفيظن( ةنمآو لافطألا مجح عم ةبسانتم تاشورفم ىلع يوتحت-
 ثيحب ةيافك ةعساو- .خلا...ىمد ,خبطم تاودأ ,ةنيز تاودأ ,ةيقيسوم تاودأ ,بتك ,ةيودي ,ةيلايخ :ةعونتم باعلأ اهيف- .ديج لكشب

 ام يأ لفط لكل عبرم مدق 35  دودح ف نوكت نأ بجي ةحاسمل    NAEYC  ريياعم بسحب ةحارو ةيرحب لافطألا اهيف كرحتي
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 لاكشأ عضو الثم كلذ نم ,اوعاطتساو لهألا بغر اذإ رصانعلا نم ريثكلاب ةحاسملا ءانغإ نكمي عبطلابو .عبرم رتم 3,25 يزاوي
 يحلا يب معان يقيسوم ثب يمأت وا )...ةافحلس ,روفصع ,ةكمس ,صوص( ةريغص تاناويح وا ومنت تاتابن لثم ةايحلا نم ةعونتم
 .لافطألل ةنيكسلاو ءودهلا نم ًاعون ةعاقلا نمؤت نأ ةماهلا رومألا نم نأ ىقبيو .رخآلاو

 يجراخلا بعلل ةبسانملا ةطشنألا

 رثكا تاب يذلا شيعلا طمن ريغت عم لءاضتي ذخأ بعللا اذه نأ فسؤملاو .مهملعتو لافطألا ومنل يرورض رما يجراخلا بعللا نإ
 نويزفلت نم ةديدجلا ةيجولونكتلا لئاسولا ببسب ًاضيأ وا ةينما وأ ةيلمع بابسأل لخادلا ف ءاقبلل ًابلطتو تاذلا ىلع ًاقالغنا
 سرادملا نمؤت نأ ةرورض انه نم .بعلل ةيجراخلا تاحاسملا رومض ىلإ ةفاضإ ,لافطألل ةبذاجلا ةعونتملا ةشاشلا باعلأو تينرتناو
 ةيناكمإل اهنيمأت ىدم ركذي مويلا ةثيدحلا تاضورلا ف ةدوجلا ريياعم نم نأ لب ال .ةيجراخلا تاحاسملا ف بعلل لافطألل ربكأ ًاصرف
 ًايدافت فيصلا فو ءاتشلا ف ةفوقسم ةحاسم يمأت بجي( فورظلا تناك امهم بسانم تقولو ةيموي يجراخ بعل ةطشنأب مايقلا
 ,مهاوه ىلع يرجلا ةسراممو تالجعلا ةيثالثلا تاجاردلا بوكرو ضكرلل ةيفاك ةحاسم لافطألل نمؤت نأو ,)سمشللو رطملل
 ةحارتسالل نكاما وأ دعاقم يمأت بجي امك ,خلا... تاراطإو تاباطو ةطيلحزو حيجارم( ةيضاير لئاسوو ,لمرلاب ةاطغم ةحاسمو

 بردتتو .عبرم رتم 6,96 يزاوي ام يأ لفط لكل عبرم مدق 75 لقألا ىلع نوكت نأ بجي ةيجراخلا ةحاسملا NAEYC  ريياعم بسحبو

 ةريبك ةدئاف كلذ ف نأل ,)للظم ناكم ف( قلطلا ءاوهلا ف ةطشنألا ضعبب مايقلل سمشملا سقطلا نم ةدافتسالا ىلع تاملعملا
 تالضعلا تاراهم نيرمت ىلإو مهب ةطيحملا ةعيبطلا فاشكتسا ىلإ لافطألا جاتحي ذإ .ةيسفنلاو ةيحصلا ةيحانلا نم لافطألل
 هئامسأو رجشلا ىلع فرعتلاو ,ناكملا ف ةيفاشكتسا ةهزنب مهايإو موقت وا ,جراخلا ف ةصق لافطألل أرقت نأ ةملعملل نكميو .ةريبكلا
 بعللا نإف عبطلابو .كلذل ةصصخم ةيجراخ ناطيح ىلع مسرلا لافطألل نكمي امك .تارشحلا ةبقارم وأ ةدوجوملا تاتابنلا ىلعو
 ةباوبلا ,روسلا( ىوصقلا ةمالسلا طورش يمأت ةرورض نع ادع ,نهتادعاسمو تاملعملا لبق نم فارشإو ةبقارم بلطتي يجراخلا
 نأ ًاضيأ ةمالسلا طورش نمو .)ةمئاد تانحاشم ببست ال ىتح ةيفاك دادعأبو ,لافطألا رامعأل ةبسانملا ةيضايرلا تاودألا ,ةقلغملا
 لافطألا عضي جراخلا ف بعللا نإ .تامداصم ثدحت ال ىتحو ماحدزالل ًاعنم رابكلا بعل طاشن نع لافطألا بعل طاشن لصف متي
 ىلع كلذل .يئداهلا وا يلوجخلا كئلوا ًاصوصخ لافطألا ىلعً ابعص رابتخالا اذه ودبي دقو .ةعونتمو ةديدج تاقادص رابتخا مامأ
 لافطألا ضعب بغري ال نا ثدحي دقو .ءادتعا يا عنم وا كابتشا يا ضفل مئالم لكشب لخدتلاو جراخلا ف يرجي امل هابتنالا ةملعملا
 اهيلع ىرخأ ةهج نم نكلو ,دارأ اذإ فصلا ف ءاقبلاب هل حمست نإو لفطلا ةبغر مرتحت نأ انه اهيلع ةملعملاو .بعلملا ىلإ جورخلاب
 .جراخلا ف معدلاب رعشي يكل قيدص عم ةقالع ءانب ىلع هدعاست نأ رمألا اهنم جاتحا امبرو ,هعنمت ببس مهفت نا

 ةيعامجلاو ةيدرفلا ةطشنألا

 نم رثكأ بعلي هيفف :يعامجلا طاشنلا امأ .هلوح نم نيرخآلل تفتلي نأ نود هدحو اًلقتسم لفطلا بعلي هيف :يدرفلا طاشنلا
 هيلع اهيلمي يتلا دعاوقلل عضخيو ,ةيلاعفلاو ةربخلا نم ًاطسق مهنم لك لمحيو ,ةدحاو ةركف ف نوكرتشي هيف نوكراشملاف ,لفط
 مدعو لفطلل امهنيب رايتخالا كرتو ةيعامجلاو ةيدرفلا باعلألاو ةطشنألا يب نزاوتلا قيقحت ةملعملا ىلع بجي .بعللا ف هرود
  .هرابجإ
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جهنملا ف ةفلتخم تافاقثل ةطشنأ مدقت :ثلاثلا رشؤملا  

 ىلع فراعتلا لجا نم كلذو ةفلتخم ةطشنأ يدقتو ميظنت ةملعملا ىلع بجي بوعشلا تافاقثو ةينطولا ةيوهلا زيزعت نمض نم
 : يلاتلاك  ىرخألا تافاقثلاب مهماملإو لافطالا كاردإو ىرخالا بوعشلا تافاقث

 بوعشلا ضعبل ينطولا مالسلا •

 بوعشلا فلتخمل عونتملا يبعشلا يزلا ءادترا •

 ىرخأ لود مالعأ ىلع فرعتلا •

 ىرخألا بوعشلل تالمعلا ىلع فرعتلاو زيمتلا •

 بوعشلل ةفلتخملا تالكألا ىلع فرعتلا •

  ةينطولا ةيوهلا زيزعتل يدوعسلا ثارتلاب مامتهالا •

  ةدحولاب ةقلعتم ةيملعت ةطخ ءانب ف اهطبارت حرشتو ميهافملا يب ةقالعلا فصت :عبارلا رشؤملا

  .ميهافملا حرشو ركذ ت دقف لافطألا ضاير جهانم باتك ىلإ يرظنأ

  مهتاجاتناو مهلويمو مهراكفأب اهمامتها لالخ نم لافطألل اهمارتحاو اهمامتها رهظت :سماخلا رشؤملا

 .لبقتلاو ,مارتحالا ,ةقثلا ىلع ةمئاق لافطألا وحن ةيباجيإ تاهاجتا لافطألا ضاير ةملعم ىدل نوكي نأ يغبني •

 .اهتيمهأب مهنم دحاو لك رعشتو مهتازاجناو لافطألا مرتحت نأ •

 .مهتاكراشمو لافطألا تاردابم مرتحت نأ •

 

 

 

 

 



@hopeinmyhand                            @hopeinmyhand                           @hopeinmyhand 
 
 

@hopeinmyhand                            @hopeinmyhand                           @hopeinmyhand 
 

 

 

 

 

 ًايموي يعامجلاو يدرفلا بعلل ًاتقو ئيهت :لوألا رشؤملا

 نم راطإ ف ةيعامتجالاو ةيكرحلاو ةيلقعلاو ةيمسجلا لفطلا تاجاح يبلت ةطشنأ مدقي نزاوتمو لماش جهنم كانه نوكي نأ دبال
 ايعامتجاو ايسفنو ايحورو ايدسج ةنزاوتملا ةيصخشلا ومن قيقحتل نزاوتلا نم راطإ فو ,ةفرعملا ةدحو قيقحتل طبارتلاو لماكتلا
 ةفاضإلاب .ًايموي )ةقلحلا( ةيعامجلاو )ناكرألا ف رحلا لمعلا( ةيدرفلا ةطشنألاو ,ةمظنملاو ةرحلا ةطشنألا يب نزاوي ثيح ايلقعو
 .)تالحرلا( ةيجراخلاو ةيلخادلا ةطشنألا ىلإ

ةبسانملا ةطشنألا دادعإو ةيملعتلا ةئيبلا زيهجت لالخ نم ةيملعتلا ةيلمعلا لسلست فرعت :يناثلا رشؤملا  

  .ةيميلعتلا ةئيبلا ميظنت ثلاثلا مسقلا ىلإ يرظنا

  تاودألا بيترت لالخ نم لافطألا ملعت جردت :ثلاثلا رشؤملا

 ماظن ف ,سململا وأ, لوطلا وأ, مجحلا لثم ةنيعم ةيصاخ ىلع ءانب ءايشألا بيترت ىلع ةردقلا هنأب ىنعي :تاودألا بيترت موهفم
 نوكي ثيحب ءايشألا تاعومجم وأ ءايشألا ميظنت لفطلل ةبسنلاب ينعي بيترتلاو .جيردتلابو همكحت ةدعاق قفو يدعاصت وأ يلزانت
 نا دبال ريرازأ ةعومجم بتري نأ لفط نم بلط اذا لاثملا ليبس ىلعو .دعاوقلا ضعب يبتو سكعتل يعم هاجتاو ةيادب ةطقن اهل
  .هقبسي ىذلا رارزألا نم رغصأ نوكي
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  ةديدج تاراهمو ميهافم ملعتل قالطنا ةطقنك لافطألا تامامتهاب ىنعُت :عبارلا رشؤملا

 لافطألا تاجاحو تامامتهاو لويم ىلع لافطألا ضاير جهنم ىنبُي نأ بجي

 دعتو .لويملا نم يتأت تامامتهالاو حايتراب بحاصم نوكيو هليضفت ىلا هعفدي يعم ءيش هاجت مامتهالاب درفلا روعش وه :لويملا

 ليثمت – تابعكملا ءانب ةضورلا ف لافطألا لويم نمو ريثأتلاو ملعتلا ةيلمع نم ديزت دق – اهليدعتو اهملعت نكميو ةبستكم لويملا

 هذه عابشإل ةئيبلا عم لعافتلا ىلا هبحاص عفدي يجولويب يسفن رتوت يهف :تاجاحلا امأ .نيولتلاو مسرلا- صصقلا – راودألا

 .ةيوناثو ةيلوأ ناعون اهل قلقلاو رتوتلا نم صلختلاو ةجاحلا

 خلا...ءاسكلا ,برشملا , لكأملا :ةيجولويبلا ةيسفنلا تارتوتلاب ةقالع اهل :ةيلوألا •

 خلا....يعامتجالا ريدقتلل ةجاحلا ,لالقتسالا ىلا ةجاحلا لثم :عمتجملا بلاطمب ةقالع اهل :ةيوناثلا •

 لويملا يب ةقالعلا يه ام . سفنلاب ةقثلا ىلا ةجاحلا , ةيلوؤسملا لمحتو لالقتسالا ىلا ةجاحلا جهنملا ءانبل ةيساسألا تاجاحلا نم
 .هتاجاح عابشإب لصتي ام وحن ًايوق نوكي درفلا ليم ?تاجاحلاو

 :تامامتهالاو لويملا نع ةلثما

 . قصللاو صقلاو ةعابطلاو نيولتلاو مسرلاب عتمتسي - 1

 . ةدراطملا بعلأل ليمي - 2

 . راودألا ليثمت ةداعإ - 3

 . تابعكملاب بعللا - 4

 . نزاوتلا باعلا - 5

 . ةيلايخلا راودألا ليثمتو ديلقتلا - 6

 . صصقلاو ةروصملا بتكلا - 7

:ةضورلا لفط تاجايتحا نع ةلثما  

. نامألاب روعشلا - 1  

. تاذلا لبقتو سفنلاب ةقثلا - 2  

. ةيلوئسملا لمحتو يجيردتلا لالقتسالا - 3  
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. ةيكرحلا هتاراهمو همسج ةيمنتل صرفلا ريفوت - 4  

ثدحتلا لالخ نم لاصتالا تاراهمو ءايشألا يب ةقالعلا كاردإو ريكفتلا ةيمنتل صرفلا ريفوت - 5  

. ةيضايرلا باعلألاو ىقيسوملاو  

. ومنلا لحارم نم ةلحرم لكل ةبسانم داومو تاربخو بعلل نكامأ ريفوت - 6  

ةعقوتملا ريغ ةيميلعتلا صرفلا رامثتسال لودجلا ليدعت ف ةنورم رهظت :سماخلا رشؤملا  

 ف فورظ وأ ,ةعيبطلا ف هايملا ةرود نع ثدحتتل راهنلا ءانثأ ةأجف راطمألا طوقس لثم ةئراطلا فقاوملا ةملعملا لغتست •
 .ةطشنأ ف كلذ رامثتساو لفطل تخأ وأ خأ ةدالو لثم لزنملا

 .مهئارآ نع ريبعتلل مهل صرفلا ةحاتإل اهرمثتساو لزنملا ف لافطألل تثدح ةئراط فقاوم نع ملعتست •

 فورظلل اًقفو طاشنلا عون وأ ناكم رييغت نم اهنكمي امب ةطشنألل ةينمزلا ةطخلا ذيفنتو عضو ف ةنورملا ةملعملا ىعارت •
 )رطملا طوقس دنع اهجراخ نم الدب ةعاقلا لخاد طاشنب مايقلا لثم( ةئراطلا

 فقوم لكل اًقفو ةعونتم لئادب مادختسا عم ثدحت دق يتلا ةعقوتملا ريغ فورظلا قفو ةرمتسم ةفصب تقولا ميظنت ديعت •
 .ةيميلعت ةصرف يأ رامثتساو

 ةيميلعتلا ةصرفلا رامثتسا نم ةملعملل دبال هنأ فيكو ةقلحلا تقو جولثلا طقاست نع تايافك ف قباسلا لاؤسلا :ريكذت •
  .تقولا كلذ ف

هاوتحمو جمانربلا تاعاس ف جهنملا فادهأ قيقحت ىلع لمعت :سداسلا رشؤملا  

:ةيلاتلا لافطألا ضاير جهنم فادهأ قيقحت ىلع ةملعملا لمعت  

  :ةيكرحلا ةيسحلا/ةيدسجلا فادهألا
  :ةفلتخملا همسج ءاضعأ ىلع ةرطيسلا ف هتدعاسمو ةيكرحلا - ةيسحلا لفطلا تاردق ةيمنت

 .ةريبكلا تالضعلا مادختسا بلطتت ةعونتم ةيسح - ةيكرح تاطاشن سرامي -
 .ةريغصلا تالضعلا مادختسا بلطتت ةعونتم ةيسح - ةيكرح تاطاشنب موقي -
 .ساوحلاو ةكرحلا يب ام قسانتب هدسج تابلطتمل بيجتسي -
 .ةزيمم صئاصخو ةيدسج تاردق نم هيدل ام مدختسي -
 .ةفلتخملا ةيمويلا هتاجاح ءاضق ف هسفنب موقي -
 
 
 :ةيعامتجالا فادهألا
 ميق باستكاو مهعم لعافتلاو نيرخآلا ءارآو رعاشم مارتحاو مهفت ىلع هتاردق ريوطتو ,لفطلا دنع ةيعامتجالا تاراهملا ةيمنت
 .ًايعامتجا ةلوبقم فقاومو

 .ةعومجم نمض لامعأب كراشي -
 .مهتدعاسمب بغري و مههاجت ةيلوؤسمب رعشيو ةقثب نيرخآلا عم لماعتي -
 . مهنيب ام ف فالتخالاو عونتلا مرتحيو نيرخآلا ءارآل يغصي -
 .اهعم لماعتيو اهمرتحيف ةيلقعلاو ةيدسجلا ةردقلاو لكشلاو نيدلاو سنجلا ثيح نم سانلا يب تاقورفلا لّبقتي -
 .ةيساسألا ةيعامتجالا تاقايللا سرامي -
 .هنطوو ريغصلا هعمتجم ءاضعأو هبارتأو هتلئاع رّدقي -



@hopeinmyhand                            @hopeinmyhand                           @hopeinmyhand 
 
 

@hopeinmyhand                            @hopeinmyhand                           @hopeinmyhand 
 

 .اهنيسحت ف بغريو هلوح ةئيبلا ىلع ظفاحي -
 .ةماعلا ةطلسلا يلّثمم مرتحي -
 .نسلا رابكو نيدلاولا مرتحي -
 .ايعامتجا لوبقم بولسأب هرعاشم نع رّبعي -
 .اهمامتإ ىلع صرحيو هلامعأو هتارارق ةيلوؤسم لّمحتي -
 .ةيمويلا هتاطاشن ف ماظنلاب دّيقتيو هرودب مزتلي -
 .ةماعلاو ةيصخشلا ةمالسلاو ةفاظنلل ةيساسألا دعاوقلا قّبطي -
 .نيرخآلا تاكلتممو هتاكلتمم ىلع ظفاحي -
 
 
 :ةيفطاعلا فادهألا
 الب ةيلوؤسملا لّمحتو ةيلالقتسالا حور باستكاو ,ةداعسلاو نانئمطالاب روعشلاو سفنلاب ةقثلا زيزعتو ,تاذلا نع ةيباجيا ةرظن ءانب
 .اهمارتحاو نيرخآلا رعاشم ّمهفتو ,فوخ
 .ةيبلسلاو اهنم ةيباجيالا ةيسفنلا هتالاعفنا ف ,ام ّدح ىلإ ,مّكحتي -
 .هتاذو همسج ىلإ ةيباجياب رظني -
 .ةقثو مادقإو ةأرجو ةيلالقتساب فّرصتي -
 .عمتجمو ,ةرسأ ىلإ هئامتنال نانئمطالاب رعشي -
 .(ًايّنف ,ًايدسج ,ًايوغل( ةفلتخم لئاسوب هرعاشم نع رّبعي -
 
 
 :ةينهذلا فادهألا

 نع ةفرعملا باستكال ةظحالم ةقدو لئاسملا لحو طابنتساو فاشكتساو ليلحتو زيكرتو ريكفت نم ةينهذلا لفطلا تاراهم ةيمنت -
 .ةيعادبإلا هتاردق ةيمنتو ةئيبلا عم رشابملا لعافتلاو ةيتاذلا ةبرجتلا قيرط
 ً.ايجيردت ديازتت ةرتفل زيكرتلا نم نكمتي -
 .ةيكرح ةيسح تارابتخاب مايقلا لالخ نم كلذو راكتبالاو ةفرعملا باستكاو طابنتسالاو فاشكتسالا ف بغري -
 .ةظحالملا ةوق ىلعو ةقباس تاربخ نم هبستكا ام ىلع هبراجت ف دمتعي -
 ةيمكلاو سايقلاو ددعلاو مجحلاو نوللاو لكشلا لوح هميهافم عيسوتل لسلستلاو فينصتلاو قباطتلاك ةينهذ تايلمعب موقي -
 .ناكملاو نامزلاو هاجتالاو ةفاسملاو نزولاو

 .ةرفوتملا تايطعملا لالخ نم لئاسملا لح ف يبعشتلا ريكفتلا مدختسي -
 .ةيعيبطلا ةئيبلاو ةملكلا فو هعاونأو نفلا ف لامجلا قّوذتي -
 .هتاردق بسح اهعم لماعتيو ةثيدحلا تالآلا فلأي -
 
 
 :ةيوغللا فادهألا

 .ةميلس ةغلب نيرخآلا عم لصاوتلاو يوغللا ريبعتلا ىلع لفطلا تاردق ةيمنت -
 .لصاوتلاو ريبعتلل مألا هتغل ,ةراهمب ,مدختسي -
 .ةيبنجأ ةغلبو ةطسبملا ةحيصفلا ةيبرعلا ةغللاب لمجو تادرفم مدختسيو مهفي -
 .ةفولأملا تاملكلا ضعبل ةيزمرلا تالالدلا كرديو ةبوتكملاو ةيكحملا ةغللا يب طبري -
 .هحفصتب ةعتم دجيو باتكلا رّدقي -
 .ةبوجألل تصنيو ,ةلئسألا حرطيو ,ًايهفش هسفن نع رّبعي -
 .ةيبنجألاو ةيبرعلا يتغللاب راعشألاو ديشانألاو تايّدعلا ددري -
 .لسلستب اهثادحأ درسيو صصقلا ىلإ يغصي -
 .ةميلس ةغلب رعاشمو ,براجتو اثادحأو ءايشأ فصي -
 .هعبتيو تاميلعتلا ىلإ يغصي -
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مهيدل ةفرعملا ءانبو ميهافملا باستكا ريسيتل لافطألا ملعتل ةملعملا ططخت :ثلاثلا رايعملا  

لافطألل يتاذلا ملعتلا أدبم ىلع ةطشنألاو تاربخلا ءانب ف دنتست :لوألا رشؤملا  

 لك لعافتي ثيح ,مهسفنأ لافطألل يتاذلا طاشنلا ىلع زكري يذلا يتاذلا ملعتلا بولسأ ىلع ةمئاق ةطشنألاو تاربخلا نوكت نأ
 عم بسانتي امب اهتيمنتو هتاردق فاشتكا ىلع هدعاست يتلاو ةيوبرتلا هتئيب ف ةرفاوتملا ةفداهلا ةيوبرتلا باعلألا عم لماعتيو ,لفط
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 ديفملا ملعتلا لثمي وهو ملعتلل ةيتاذلا هتاجاح وه هكرحي ام نأو هتاذ ف ملعتي لفطلا نا ينعي يتاذلا ملعتلاو ,هب صاخلا ومنلا طمن
  .هتعيبط بسح لفطلا قامعأ نم عفدني يذلاو ةلحرملا هذه لافطأ بساني يذلا لاعفلاو

 

 :يه ةعبرأ رصانع نب لعافتلا ققحتيل ,جراخلا ىلإ لفطلا لخاد نم ملعتلا ةيلمع هجتت ثيح لفطلا هروحم يتاذ طاشنلا نوكي نأ
 .) نانحلاو فطعلاو ةبحملا هحنمت يتلا ةملعملا ,عمتجملاو لفطلاب ةطيحملا ةئيبلا ,ةرشابملا ريغو ةرشابملا ةربخلا ,لفطلا(

 :جهنملا ءانب رداصم

 مهومن ىوتسمو مهتاجاحو مهتامامتهاو لافطألا لويم •

 ملعتلا تايرظن •

 لفطلا ومن صئاصخ •

 :لافطألا ضاير جهنم صئاصخ

n ينعي اذام : لماكتلا? 

v تاوطخ ف ميلعتلا ريسي نأ ترابره حرتقاو اهتتفتو ةفرعملا ئزجت ةلكشمب يمتهم لئاوأ نم ترابره دعي 

– قئاقحلا ةنراقم – ةقيقح لكل ملعتملا مهف يهو ةفلتخملا فقاوملا ف هملعت ام قيبطت ىلع ملعتملا دعاست

  .ملعتلا قيبطت – ميهافم لكش ف قئاقحلا فينصت

v ةطبارتم تادحو ةروص ف جهنملا مدق نم لوأ ناك نوسيروم. 

n ينعت اذام : ةيلومشلا  

n  يكرح سفن – ينادجو لاجم-  فرعم لاجم مولب فينصت  

v يوقتلا – بيكرتلا -ليلحتلا -قيبطتلا – مهفلا – ركذتلا :فرعملا.. 

v تاذلا موهفم – تالاعفنالا -لويملا -تاهاجتالا – ميقلا :ينادجولا.... 

v ريبعتلا – ةرهاملا تاكرحلا – ةيسحلا ةيكرحلا ةردقلا -ةيساسالاو ةسكعنملا تاكرحلا :)يراهملا( يكرح سفنلا 
 ...ركتبملا يكرحلا

n ةنورملا   

 ثيحب ةفلتخملا هتاجاحو لفطلا ومن صئاصخ اهيف يعارت لافطألا ضاير ف جهانملا يوتحم ةملعملا رايتخا ةيرحب قلعتت يهو
 . لافطألا يب ةيدرفلا قورفلا يعارتو  ومنلا بلاطم قيقحتل مهتادادعتساو مهتاردقل بسانملا ىوتسملا مهل مدقت
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n ةيرارمتسالا 

 ف هل مدقت يتلا تارخلل ساسألا يه ةضورلا تارخ نوكتو , لزنملا ف هتاربخ ةضورلاب لفطلا اهب رمي يتلا تاربخلا لمكت ثيح
 .يساسألا ميلعتلا ةلحرم

n ةيعامجلاو ةيدرفلا ةطشنألا يب  – ةبخاصلاو ةئداهلا ةطشنألا يب – فصلا جراخو لخاد ةطشنألا يب نزاوتلا. 

n يمويلا لودجلا تارتف لسلست ف :تابثلاو ماظتنالا. 

 

 

 

 تادحولاب ةطبارتمو ةهجوم قرطو مظنم لسلست نمض ةطشنألا مدقتو ,ميهافملا يدقتل ًاجمانرب ططخت :يناثلا رشؤملا
ةيميلعتلا  

 .ًازمر وا ًاناونع وا ًامسا ديرجتلا اذه ىطعي ام ةداعو ,ءايشأ وأ فقاوم ةدع يب ةكرتشملا رصانعلل ديرجت :وه موهفملا

 ميهافملا عاونأ

 .لفطلا لخاد نم عبتتو ومنت يتلا يهو .ةفلتخملا ةايحلا فقاومب يمويلا كاكتحالا ةجيتن :ةيئاقلت ميهافم  •

 ضرفت يتلا يهو .يجراخ ردصم نم وأ درفلا بناج نم كلذ ناك ءاوس ةيميلعت فقاوم ةئيهت ةجيتن ومنت :ةيملع ميهافم •
 .هب ةطيحملا ةئيبلا نمو جراخلا نم لفطلا ىلع اهسفن

  :ناعون ةيملعلا ميهافملا
 
 جئاتنلاو بابسألاو لاوطألاو ةيناكملا تاقالعلاو نمزلاو مكلاو ددعلا ميهافمب طبتريو يداملا ملاعلا مهف ىلع دعاسي عون :لوألا
 .نفلاو ىقيسوملاو مولعلاو تايضايرلا جهانم ف اهلاجم ذخأت ميهافملا كلتو سقطلاو ناويحلاو تابنلا نع ميهافم مضتو
 
 يعامتجالا كولسلاو يعامتجالا رودلاو ةيعامتجالا تاقالعلاو نيرخآلاو تاذلا نمضتيو يعامتجالا ملاعلا مهف ىلع دعاسي :يناثلا
 .درفلل ةفلتخملا تاردقلاو ةيناسنإلا رعاشملاو
 
 ةسردملا لبق ام ةلحرم لفطل يلقعلا ومنلا ىري ثيح "هيجايب" ةركفل اًدكؤم يتأي اذهو ,لافطألا ضاير ف ةفلتخملا ميهافملا يدقت متي
 ةيناثلا ةنسلا ةياهن نم ةلحرملا هذه أدبتو تايلمعلا لبق ام ةلحرم يـهو "هـيجايب" دنع يـلقعلا وـمنلا لحارم نم ةـيناثلا ةلحرملا لباقي
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 ةروصلاب ظافتحالا ىلع ةركاذلا ةردق ىلإ ةرشابملا ةيسحلا ةربخلا نم ريكفتلا ةيعون لوحتب ةلحرملا هذه زيمتتو ,اًبيرقت ةعباسلا ىتح
 ةيلوألا ميهافملا اهيف نوكتت يتلا لحارملا مهأ نم ةلوفطلا ةلحرم نأ حضتي قبس امم .ةيلوألا دعاوقلا طابنتسا ىلع ةردقلاو ةيلقعلا
 اهبستكي يتلا ميهافملاف ,هريكفتو هلويمو هتاهاجتاو هتيصخش حمالم ديدحت ف ىلوألا تانبللا ميهافملا هذه دعُت ثيح ,لفطلا ىدل
 ديدجلا موهفملا دمتعي ثيح ;ةقحاللا هتسارد ف اًقمع رثكأ ىرخأ ميهافمب طبترت ىلوألا هتسارد لحارم ف يعم عوضوم لوح لفطلا
 ضعبل اًئطاخ اًمهف دوجو ظحول نكلو ,ةحيحص ةروصب ميهافملا هذه هباسكإ نم دبالف اذل .هيدل ةقباسلا ميهافملا ىلع بستكملا
 ,مهيدل ميهافملا ةيافك مدع كلذكو ,ةضورلا لافطأ ىدل ريكفتلا ةيدودحم ىلإ كلذ عجري دقو ,ةلحرملا هذه لافطأ ىدل ميهافملا
  .لوأب اًلوأ هبيوصت ىلع لمعلاو ئطاخلا مهفلا اذه نع ركبملا فشكلا بجي كلذل

 

عبارلا لصفلا ميهافملا + ةيميلعتلا تادحولا لسلست ةيفيك + عباسلا لصفلا لافطالا ضاير جهانم باتك ىلا يرظنا . 

ةعونتم ميلعت تايجيتارتساو ًاقرط مدختست :ثلاثلا رشؤملا  

 فينصت - ةطشنألاو تايلاعفلا -يناثلا لصفلا - لافطألا ضاير ف جهانملا ريوطتو ميمصت ف ةثيدح تاهاجتا باتك ىلإ يرظنا
سيردتلا قئارط . 

مهلمعو لافطألا بعل ف اهلخدت بلطتي ام اهنم زيمتل فقاوملا للحت :عبارلا رشؤملا  

 كلذ لفطلا بلط اذإ ةدعاسملا يدقتو مهلامعأ وأ مهبعل لالخ ةرشابملا ريغ لافطألا كولس ةظحالم نمضتتو :لخدتلاو ةبقارملا
.لافطألا نم ةعومجم وأ لفط ىلع ام رطخ كانه ناك اذإ ناك وأ مهتاراسفتساو لافطألا تالؤاست ىلع ةباجإلا لالخ نم . 

لافطألا تاردق ف قورفلل بيجتسي يدحتلا نم بسانم ىوتسم تاذ ةيميلعت تاربخ مدقت :سماخلا رشؤملا  

٢١٣ ةحفص ةضورلا ةملعم باتك ىلإ يرظنا  

ايلعلا ريكفتلا تاراهمل ةريثم ةلئسأ هجوت :سداسلا رشؤملا  

 بيكرتلاو ليلحتلاو ةنراقملا لاثم ايلعلا ريكفتلا مهتاراهم ةيمنت ف مهاستو ةعونتم لافطألل اههجوت يتلا ةلئسألا نوكت نا •
 .يوقتلاو جاتنتسالاو طبرلاو

 .ةدحاو ةحيحص تاباجا اهل تسيل يتلا ةلئسألا يأ ةحوتفملا تاياهنلا تاذ ةلئسألا ىلع زيكرتلا •

 .تاباجإ وأ ةلئسألا حرط ف ءاوس لافطألا نم ردق ربكأ كارشا •

 .ضعبلا مهضعب ةلئسأ ىلع ةباجإلل لافطألل لاجملا حتف •

 .يمختلا ىلع اهتاباجا دمتعت يتلا وأ ةضماغلا ةلئسألا نع داعتبالا •

 .لافطألا تاباجاو ةلئسأب فاكلا مامتهالا ةملعملا رهظت نا •
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 لئاسولا فلتخم ريفوتب كلذل ئيهتو مهراكفأو مهتاوذ نع ريبعتلا نم لافطألا نكمت ةطشنأ ذفنتو تاربخ دعت :عباسلا رشؤملا
تاماخلاو  

 :مهراكفأو مهتاذ نع ريبعتلا ف لافطألا دعاست ةطشنأ ةدع كانه

 يريبعتلا نفلا

 .مهتاوذو مهتالاعفنا نع ريبعتلل لافطألل ةصرفلا نفلا نم عونلا اذه يطعي

 ىمدلاو باعلألا

 .ةداعسلاو نمألاب مهرعشت ىمدلا نأ الإ ةفاضإلاب مهتالاعفنا نع ريبعتلل لافطألل ةصرف باعلألا هذه رفوت

 رحلا بعللا

 .اهنع سيفنتلاو هتاعزنو هعفاود نع لفطلا فشتكي ,رحلا بعللا لالخ نم

 راودألا بعل

 .مهرعاشمو مهتاوذ نع ربخُيو لافطألا عونلا اذه دعاسي .ةيعقاو ثادحأل رود ذيفنتب لفطلا موقي نأ بعللا نم عونلا اذه بلطتي

 تاملكلاب ريبعتلا

 يعامتجالا لصاوتلل ةديج ةصرف وهو .هلخادب امع ريبعتلل ةصرفلا هءاطعإو ,هراكفأو هلاح نع لفطلا لاؤس

 ةيليكشتلا نونفلا

 اذإ ةيلاعف رثكأ نوكتو .مهلكاشمو مهتاوذ نع ريبعتلا ف لافطألا دعاست نونفلا نم اهريغو ,موسرلا ,لمرلا ,لاصلصلا لمشتو
 تاعومجم نمض تناك

  ةيميلعتلا لئاسولا

 :يتآلا لمشت يهف يعم ءيش ىلع ًاركح تسيل ةيميلعتلا ةليسولا

 هذه سمليو ,مشي ,قوذي ,عمسي ,ىري نأ هنكمي لفطلاف ةيعقاو نوكت دق .ةيميلعتلا لئاسولا عاونأ مهأ نم يهو ةفداهلا ةربخلا
  .ةساح نم رثكأ اهكاردإو اهمهف ف كرتشي نأ نكمملا نم لب ,ةربخلا

  .اهتياعرو اهرئاظح فيظنتو اهماعطإب لفطلا موقي ثيح اهوحنو رويطلاك تاناويحلا ةيبرت :ةلثمأ
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 :لثم ةسوسحم ةيضيوعت ةربخلا نوكت دقو

  . رحبلا عاقل تانيع ضرعك تامسجملا :اًلوأ

 .ينجلا ومن لحارم : ةيئاملا تاطنحملا نمو .رويطلاو تاناويحلا : ةفاجلا تاطنحملا نم )ةيئاملا وأ ةفاجلا( :تاطنحملا :ًايناث

 نوكت دقو .ءارشلاو عيبلا ليثمتك قالطنا ف بعللاو ديلقتلا ىلإ برقأ وهو )رح( :يليثمت بعل نوكت دق :تايليثمتلا :ًاثلاث
 .ًاميظنت رثكأ نوكتو تايحرسملاك

 – ضيبلا – بشخلا ىمد :لثم ىمدلا نم ةعونتمو ةفلتخم عاونأ كانه .)عباصألا ىمد ,ةيوديلا ىمد( :ىمد نوكت دق ,ًاريخأو

   .اهريغو قعالملا – خوجلا

 ءزج يهو ,مهتملعم عم لافطألا اهب موقي يساسأ يميلعت ضرغ تاذ ةلوج اهنأب فرعتو ةيميلعت ةليسو ًاضيأ ربتعت تالحرلا ً:اعبار
  . لافطألا ضايرل فولأملا يمويلا لمعلا نم لماكتم

  :لمشتو ةظحالملا تاعومجم :ًاسماخ

 :اهنمو ةيملعلا تاحيضوتلا :اًلوأ

 .كمسلا ديص _ صوغلاو وفطلا _ ?رطملا لزني فيك :الثم لافطألا ةلئسأ نم لاؤس ىلع ةباجإلا -أ

 ةيريشابطلا تاروبسلا :ًايناث

 .يدامرلا – رضخألا :لثم ناولألا تددعت مث ,نولملا وأ ضيبألاب اهيلع بتكيو دوسأ اهنول ناكو ةيحيضوتلا لئاسولا مدقأ نم

 ةيسيطانغملا تاروبسلا :ًاثلاث

 ) تاناويحلا – رويطلا – تاورضخلا – هكاوفلا روص ( لافطألا ضاير ف ًاريثك مدختست

 :ةيربولا ةحوللا ً:اعبار

 .اهوحنو ةفلتخملاو ههباشتملا لاكشألاو ناولألا ىلع فرعتلل مدختست ,لمخملا وأ خوجلا شامقلا نم عنصت ,مادختسالا ةلهس ةليسو

 :بويجلا ةحول :ًاسماخ

  .بويجلا قمعب ةبسانم تاقاطب اهعم مدختسيو زاورب ىلع تبثم بويج هل ةداس شامق نع ةرابع يهو بويج ىلع يوتحت
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 :ضراعملا :ًاسداس

 .ضرعملا ف عضوتو ةينفلا مهلامعأو تالحرلا نم لافطألا اهرضحي تانيعو جذامن ةملعملا مدختست

 :ةكرحتملا موسرلا :ًاعباس

 .ةكرحتملا موسرلا لمعت فيك نودهاشيو ,لافطألل ةديعبلا ءايشألا برقت

 :ةيتوصلا تاليجستلا :ًانماث

 .اهوحنو ءاقلإلاو قطنلا ف لفطلا ديفتل ةيعمس لئاسو ىلإ جاتحت

 ) ةيفارغوتوفلا ( :ةتباثلا روصلا :ًاعسات

 نم ريثك لمع نكميو ,روظنملا عقاولل قباطملا يوديلا مسرلا وهو )اهديب ةملعملا همسرت يذلا يئرملا يأ ( :روظنملا مسرلا :ًارشاع

 .ريبكتلا – فشلا :اهنم ةفلتخم قرطب نكمملا

 :ويديفلاو نويزفلتلا :رشع يداحلا

 .ةضورلا ةملعم اهمدختست نأ نكمملا نم يتلا ةيميلعتلا ةماهلا لئاسولا نم امهو
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ةدتمملا ةطشنألا لالخ نم ةقباسلا ةفرعملا فيظوت ىلع لافطألا دعاست :نماثلا رشؤملا  
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 مهلمع مهف قيمعتل ناكرألا ف لافطألا كراشت :عساتلا رشؤملا

 لواحت كلذكو اهعم لماعتلا ةيفيكو اهيف ةدوجوملا تاودألاو اهتايمسمو ناكرألاب لافطألا ةملعملا فرعت ,ةيميلعتلا ناكرألا ةرتف ف
 .مهفلا مهيدل قمعت ىتح لمعلا مهكراشتو ناكرألاب بعللا يناوق ىلع جيردتلاب مهديوعت

 اهذيفنت لافطألا عيطتسي رغصأو لهسأ ءازجأ ىلإ لمعلا ءزجت :رشاعلا رشؤملا

 .ذيفنتلا ةيلمع لافطألا ىلع لهسُت ىتح ةريغص ءازجأ ىلإ ةطشنألاو لامعألا ةملعملا ءزجت

 لافطألا تاردقو يميلعتلا جايتحالا ىلع ءانب مجحلا ةفلتخم ةيميلعت تاعومجم لكشت :رشع يداحلا رشؤملا

 ١٨٣ ةحفص ةضورلا ةملعم باتك ىلا يرظنا

 ف حاجنلاو ملعتلا نمضتل ليلقب لفطلا تاردق نم ىلعأ نوكت ثيح لفطلا تاردق عم ةنزاوتم ةطشنأ ممصت :رشع يناثلا رشؤملا
 يسكتجويف رظن ةهجو بسح تقولا سفن

 ةيفرعملا ةيحانلا نم درفلا ومن ف ةيفاقثلاو ةيعامتجالا ةربخلا ةيمها دكؤي,Vygotsky 1978 يكستوجيف بسح يطاسولا ملعتلا

 يسكتجويف ثدحتو .ءايشألا عم لماعتلل طئاسوك زومرلاو تامالعلاو تاودألا مادختسا ف رابكلل راغصلا ديلقت ةيمهأو هجضنو
 :يهو ومن لحارم ثالث نع

v ومن ةلحرم نم ءاهتنالا دنع ةجتانلا ةيلقعلا تايلمعلا ومن ىوتسم ىلا عجرت هذهو :)ةينآلا ةلحرملا( ةيعقاولا ومنلا ةلحرم 
 .ةنيعم

v عقوتملا ومنلا ىوتسم 

 ةقطنمب يكستوجيف هيمسي ام اذهو ةيعقاولا هومن ةلحرم هب حمست ام قوف لفطلا هققحي نأ نكمي يذلا ىدملا ىلا عجرت هذهو

 لفطلا ةردقب ددحي امك يعقاولا ومنلا يب ىدملا يا (development) proximal The zone of   لمتحملا برقالا ومنلا

 تحت ةيعقاولا هتردق قوفت يتلا تالكشملا لح ف لفطلا هزجني نا نكمي يذلا لمتحملا ىوتسملا يبو ةلكشملا لح ىلع ةيعقاولا
 يسحت نم اننكمت ةيفاقثلا لماوعلا رخآ ىنعمب وأ نيرخالا ةدعاسمو تاودالا مادختسا نإ .قافرلا عم نواعتلا وأ رابكلا هيجوت
 .ومنلل يعقاولا ىدملا قوفي يذلاو لمتحملا ىدملا ىلا هعفرو ءادألا

v ةديعبلا ومنلا ةلحرم 

 اهتطشنأ ةملعملا ممصت .لمتحملا برقألا ومنلا ةقطنم زواجت ربع ايجيردت لفطلا اهيلا لصوتي يتلا ومنلا ةجرد ىلا عجرت هذهو
 ليلقب لفطلا تاردق نم ىلعأ وهو عقوتملا ومنلا ىوتسم بسح
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 كتفرعم يربتخا

 

 :طاشنلا اذه ربتعي ,لزنملا ف ةتبن عرز لافطألا نم ةملعملا تبلطو تابنلا ةدحو ذخأ ت اذإ

 يجهنم .1
 يفص يجهنم .2
 يفص ال يجهنم .3
 قبس امم ءيش ال .4

 فاقثلا عونتلا راهظإ ف ةملعملا بغرت .ةددعتم تافاقثل نومتني نيذلا لافطألا نم ةعومجم ىلع ةمطاف ةملعملا فص لمتشي
 :ضرغلا اذه قيقحتل ةمءالم رثكأ ةيتآلا تاسرامملا يأ .يليثمتلا بعللا نكر ف هتاعارمو

 .ناكرألا ف بوعشلا تافاقث نع ةفلتخم ً ًاصصق لافطألل ركذت .1
 .اهددعتو لافطألا تافاقث عونت سكعت داومو بعل تاودأ رفوت .2
 .اهلافطأ هيلإ يمتني دلب لك ف ةعئاشلا ةيثارتلا تالكألا نع ًاحرش مدقت .3
 .بعللا ةرتف ف نكرلا ىلإ لوخدلاب ةفاقثلا سفن نم لافطألل حمست .4

 :روطملا جهنملا زئاكر نم ربتعي ال يتأي امم يأ

 يلئاعلا وجلا .1
 يسفنلا وجلا .2
 ةيتاذلا ةبرجتلا .3
 رايتخالا .4

 عم فيكتلل لباق هلعجي امم فصلا فرغ لخاد ثاثألا بيترتلو ةضورلا ىنبملا لاعفلا ميمصتلل ةيحاتفملا ةملكلا يه ربتعت
 :يه ةملكلا هذه ... ةمزاللا ةحاسملل صيلقتو ديدمت نم اهتابلطتمو ةطشنألا

  ةنورملا .1
 ةيئامنلا .2
 ب( و )أ( ف ركذ ام) .3
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 ركذ امم ءيش ال .4

 :ينعت ةرابعلا هذه ..." دارفأو ءايشأ نم هب طيحي ام لك عم هلماعتو ,فصلا ةفرغ تادوجوم عم لفطلا لعافت نأ

  ةيوبرتلا ةيلمعلا .1
 روطملا جهنملا .2
 ةيميلعتلا ناكرألا .3
 ةيميلعتلا لئاسولا .4

 :ةيميلعتلا لئاسولا دعاوقو تايساسأ نم

 فدهلا ديدحت .1
 ةليسولا ةبرجت .2
 ةليسولا ضرع نم ببسلا .3
 حيحص ركذ ام عيمج .4

 يهو الإ ثيدحلا هموهفمب جهنملا صئاصخ نم ةماه ةيصاخ يعاري هنإف ةعونتمو ةددعتم تاربخ لكش ىلع جهنملا مدقي امدنع
 : .....ةيصاخ

 ةنورملا .1
 ةيرارمتسالا .2
 ةيلومشلا .3
 لماكتلا .4

 :ةملعملا مدختست ,رويطلا نع سرد ضرع دنع

 يقيقح ريط .1
 رويطلا نع ةفلتخم روص .2
 ةيملعلا ضورعلا .3
 قبس امم ءيش ال .4

 :بعللا نم عونلا اذه يمسن ,يقيقح صخش اهنأكو ةيمدلا لفطلا يكاحي امدنع

 يرظانت .1
 يزاوتم .2
 يدرف .3
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 ينواعت .4

 راودأل مهئادأ لالخ نم ةفلتخم ةيعامتجا هغبص تاذ ًاراودأ اوبعليل لافطألا نم ديدعلا ىلإ جاتحت يتلاو ةيعامجلا ناكرألا نم وه
 :وه نكرلا اذه ... ةددعتم

 مدهلاو ءانبلا نكر .1
 فاشتكالاو ثحبلا نكر .2
  يرسألا شياعتلا نكر .3
 ينفلا ريبعتلا نكر .4

 :وه بعللا نم عونلا اذه ... يليختلا ريكفتلا لالخ نم عادبإلاو قلخلا ةفص هيلع بلغي بعللا نم عون

 فيكت بعل .1
 مظنم بعل .2
 يعامج بعل .3
 باعيتسا بعل .4

 دق لافطألا ضعب نأ ةملعملا فرعت .رودلا مارتحاو راظتنالا بلطتت ةيعامج ةبعل ف لافطألا كرشت نأ )ةرون( ةملعملا ررقت
 :بعللا ةدعاقب مهمازتلا تالامتحا ةدايزل لضفألا ةسرامملا لثمت ةيتآلا يأ .رودلا راظتنا ةدعاق نوفلاخي

 .طاشنلا أدبي نأ لبق لافطألا ةلئسأ نع بيجت مث ,لاع توصب ةبعللا دعاوق أرقت .1
 .رودلا مهدحأ فلاخي امدنع لخدتت مث ,دعُب نع بعللا ءانثأ لافطألا بقارت .2
 .ةبعللا نم مهجارخإب رودلا نومرتحي ال نيذلا لافطألا بقاعت .3
 .رودلا مارتحا ةيفيك حضوي ًارشابم ًاجذومن مدقتو لافطألا عم بعلت .4

 ةيباجيإ تاهاجتا ريوطت ف مهتدعاسمو ةءارقلا ىلع مهعيجشتو لافطألا عاتمتسا ف ربكألا ماهسإلا اهل ةيتآلا تاسرامملا يأ
 :اهوحن

 .أرقـي امدـنع لفط لك زيزعتل موجنلل ةحـئال عـضو .1
 .ةديدج ةصق ةرم لك ف أرقي لفطلا نأ نم دـكأتلا .2
 .يعامج لكشب صصقلا ةءارقل ةيموي ةرتف صيصخت .3
 .ةبتكملا نكر نم مهسفنأب صصقلا اوراتخي نأ لافطألل حامسلا .4

 :مهملعتو لافطألا روطت ف ًاماهسإ رثكألا هنأ )هيجايب ناج( ملاعلا دقتعي ةيتآلا ةطشنألا يأ

 .يعامجلا بعللا .1
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 .نويزفلتلا ةدهاشم .2
 .صصقلا ةءارق .3
 .نيولتلاو مسرلا .4

 :عونتلاو ةيرحلا نم ىوتسم ىلعأ لافطألل رفوت ةيتآلا يمويلا جمانربلا تايلاعف يأ

 .ملعتلا ناكرأ .1
 .ةيحابصلا ةقلحلا .2
 .ةيجراخلا ةحاسلا .3
 .ماعطلا ةبجو .4

 :ةددعتملا لافطألا تاءاكذل ةباجتسا ىوتسم ىلعأ اهيف ةيتآلا يمويلا جمانربلا تارتف يأ

 .ةيحابصلا ةقلحلا .1
  .ناكرألا ف رحلا بعللا .2
 .ماعطلا لوانت ةرتف .3
 .ةيجراخلا ةحاسلا ف بعللا .4

 :ةملعملا لعفت اذام ,ةدحولاب دوجوم سيل تارشحلا عوضومو تارشحلل مهبح اورهظأ لافطألا نم ةعومجم

 هب يمتهم لافطألا نأل ةدحولاب تارشحلا عوضوم لخدُت .1
 فاشتكالا نكر ف تارشحلا مهل عضت .2
 لصفلل ةرشح راضحإ لافطألا نم بلطت .3
 .تارشحلا عوضوم نع ثدحتلا ف أدبت مث ةيلاحلا ةدحولا نم يهتنت ىتح رظتنت .4

 يتاذلا ريبعتلا ف ةلفطلا دعاست ةيتآلا لعفلا دودر يأ .رضخألا نوللاب جلثلا اهيف تنول يتلاو اهتمسر نم )دوهع( ةلفطلا تهتنا
 :اهتاذل اهريدقت ظفحتو

 ?كتاليمز يقاب موسرو كتمسر يب قرفلا ام :دوهع .1
 ?رضخألا نوللاب ًاجلث تيأر نأ كل قبس له .2
 .يعادبإو فلتخم رمأ رضخألاب جلثلا نيولت نإ .3
 ?رضخألاب جلثلا تنول امدنع نيركفت تنك اذامب .4

 بلطتم لثمت ةيتآلا يأ .تاعومجم نمض ةيفصلا ةفرغلا تاينتقم فينصتب لافطألا هيف موقي طاشن ذيفنت ف ةملعملا بغرت
 :طاشنلا اذه ف كامهنالا نم لافطألا نكمتيل قباس
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 .تاقالعلاو طامنألا زييمت .1
 .لسلستلاب دادعألا بيترت .2
 .ةعومجملاب ددعلا ةقباطم .3
 .ةيسدنهلا لاكشألا زييمت .4

 : رمع ف ًايسنج ًاطيمنت رهظي ىحنم ذخأت لافطألا ىدل بعللا ةطشنأ أدبت

 .يتنس .1
 .تاونس ثالث .2
 .تاونس عبرأ .3
 .تاونس سمخ .4

 :داوملاو تاودألا نم نيابتمو عساو ىدم ةملعملا ىدل رفوتي نأ بيج اذامل حضوت ةيتآلا تارابعلا يأ

 .ةعرسب داوملا نوكلهتسيو تاودألا فالتإب لافطألا موقي .1
 .اهئارـش ف ةرم لـك تقولا ةعاـضإل رطـضت ال يك .2
 .ةعفترم مهتيعفاد ظفحي يذلا عيونتلا طرش لافطألل ققحتل .3
 .مهدالوأ ىلع لخـبت ال ةـضورلا نأ لـهألل تبثتتل .4

 :يه ةدحاو ادع ام ةضورلا لافطأل ميهافملا ميلعتل ً ًاحيحص ًالسلست نمضتت ةيتآلا عيمج

 .ةيحلا تانئاكلا ,تاناويحلا ,تاييدثلا .1
 .تانيماتيفلا ,تاورضخلا ,تاتابنلا .2
 .شيرلا ,رويطلا ,تاناويحلا .3
 .فشارح ,كامسأ ,ةيرحب تانئاك .4

 ف لافطألا عيمج كارتشا ةيناكمإو تقولاو دهجلا نم ليلق ىلإ الإ جاتحت الو فيلاكتلا ةصيخر اهنأب لئاسولا نم ريثك نع زيمتت
 :يه ةليسولا هذه .... اهميمصتو اهدادعإ

 تايليثمتلا .1
 ةكرحتملا موسرلا .2
 بويجلا ةحول .3
 ىمدلا .4

 :ينعت ةرابعلا هذه ..." دارفأو ءايشأ نم هب طيحي ام لك عم هلماعتو ,فصلا ةفرغ تادوجوم عم لفطلا لعافت نأ"
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  ةيوبرتلا ةيلمعلا .1
 روطملا جهنملا .2
 ةيميلعتلا ناكرألا .3
 ةيميلعتلا لئاسولا .4

 اهب عتمتي يتلا ةدئازلا ةقاطلا غارفإل ةمهم ةليسوو اهنم أرجتي ال ًءزجو ةلوفطلا رهاظم نم رهظم مدقلا ذنم سانلا هربتعا دقل
 :وه ... لافطألا

 عالطتسالاو ثحبلا .1
 ةقادصلا .2
 ةيرحلاو لالقتسالا .3
 بعللا .4

 :ىلإ بعللا ةيعون ثيح نم بعللا فنصي

 طيشنلا بعللا .1
 ئداهلا بعللا .2
 مظنملا بعللا .3
 ب( و )أ( ف ركذ ام) .4

 :يه ةثالث رصانع نم ةضورلا ف جهنملا نوكتي

   نومضملاو ةفرعملاو لفطلا .1
 ةفرعملاو باعلألاو لفطلا .2
 ةفرعملاو نومضملاو باعلألا .3
 ةطشنألاو باعلألاو تاراهملا .4

 :يلي ام ةيكاردإلا لامعألا نكر تاودأو داوم مهأ نم

 بيكرتلا باعلأ .1
 ناولألاو ماجحألا ةفلتخم قاروأ .2
 لزنملا فيظنت تاودأ .3
 ةيملع بتكو صصق .4

 ......بعللا لضفي هنأب زيمتي ام ةداع ناماع هرمع يذلا لفطلا
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 .درجملا مهفيو هدرفمب .1
 .درجملا مهفيو ةعامجلا عم .2
 .سوسحملا مهفيو هدرفمب .3

 :ل رمتسملا ومنلا ينعي يئامنلا جهنملا

 ةملعملا .1
  لفطلا .2
 جهنملا .3
 قبس ام عيمج .4
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 ةيميلعتلا ةئيبلا :ثلاثلا لاجملا
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 فارشإلاو لصاوتلاو ملعتلا رسيتل ةئيبلا ةملعملا ممصت :لوألا رايعملا

  اهزيهجتو ةئيبلا ميمصت ف ةثيدحلا تايرظنلا فرعت :لوألا رشؤملا

 يزوج الم سيرول - ايليما ويجير

 ملعتلل ةقيرطك لعافتلا ةيلمع

 عم ةملعملا لعافت . مهعم اهلعافت لهستل ةملعملا لقنتب دحاو تقو ف لافطألا نم ةريغص تاعومجم بعوتست ناكرأل ةفرغلا مسقت
 ناردج ىلع مئاقلا قيثوتلاو . يجاجزلا لغشملاو ةحوتفم فرغ نم ةصاخلا تاحاسملاو  ناكملا قيرط نع ةئيبلا تاسسؤمو يلاهألا
 .ملعتلاو ةشقانملل يلاهألا دعاست يتلا تاراوحلاب مهتاطاشنو لافطألا تاجاتنا ضرعب تارمملاو تاعاقلاو

 : ةفلتخم تاغلب ريبعتلا عيجشت
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 . اهريغو يليثمتلا بعللاو اهعاونأب نونفلاو ةغللاك ةفلتخم تاغلب ريبعتلا ىلع ةردق مهل لافطألا ناب نوري

 ف ةرغصملا لغاشملا ف , ةسردملا ف ماعلا لغشملا ف , فصلا ةفرغ ف ةعونتم داومو لئاسو ةيوبرتلا ةئيبلا نمؤت نأ بجي كلذل
 . اهسفن فوفصلا

 : فاشكتسالاو ثحبلا عيجشت

 .رتويبموك ةزهجأو بتكو تالجمو تاعوسوم نم ةعونتملا بتكلاو ةيرصبلا ةيعمسلا لئاسولا زيهجتب

 : ةيلاطيالا ةفاقثلاو ةئيبلا نع ريبعتلا

 . ةيلاطيالا ةينفلا ةئيبلا نع ةربعملا ليثامتلاو تاتابنلاو ةيسدنهلا ةئيبلاب سرادملا هذه زيمتت

 : فصلا ةفرغل دادتما طيحملا رابتعا *

 .ةفلتخم ملاعمو قاوسأو قئادح نم اهب ةطيحملا ةئيبلا ف دجوي ام لك ىلع ايلمع ةحتفنم

 اهب موقي يتلا عيراشملا . ةسردملل دادتما يه ملاعمو قاوسأو قئادح نم اهيف ام لكب ةنيدملا و فصلا ةفرغل دادتما ةسردملا
 فرعتلاو مهتئيب فاشكتسا ىلع لافطألا ةدعاسم وه : فدهلا .ةنيدملا نم ةئيبلا نم ةراتخم ةريغص ثاحبأ نع ةرابع لافطألا
 نم تامولعم عمجب و ثحبلاب نوموقي اريبك وأ اريغص اعم وأ يبرملا وأ لافطألا هراتخي عوضوم لكشب عورشم لالخ نم اهيلع
 طيطختلاو ريكفتلاو نويوبرتلا ةشقانم دعب نوبرملاو يملعملا ةدعاسمب ةفلتخم تاغلب اهنع نوربعي مث اهومظني مث ةفلتخم رداصم
  . ةنيدملا يلاهأ روضحبً ايماتتخا اطاشن ةسردملا مظنت : ماتخلاب . ةشقانملاو قيثوتلاو عيجشتلا , عوضوملا روطتو عسوت قرطل

  يروستنم ايرام – يروستنم

 : جمانربلا ف لافطألا ميظنت لاجم

 . (ةدحاو ةعومجم ف ةفلتخم رامعا( سناجتم ريغ ميظنت -1

 . ةريغص تاعومجم -2

 . ريراقتلا ةباتكب لافطألل ةفرشملا ةظحالم -3

  . تقولا سفن ف لافطألا عيمج ةظحالم -4

 : لصفلا ةعاق لاجم ف
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 ةيميلعتلا تاودألاو داوملاب ةينغ ةئيب -1

 عبرم رتم 3 نع لقت ال ةصاخ ةحاسم لفط لكل -2

 لصفلا جراخ لفط لكل ةبسانم ةحاسم -3

 كيرحتلا لهسو ريغصو فيفخ ثاثألا -4

  مهلماعتو لافطألا بعلب مكحت دعاوق كانه -5

 : جمانربلا مامتها روحم لاجم ف

 يتاذلا ملعتلا بولسا -1

 عفاودلا ةراثتسا -2

 تاونلا نم رثكأ تايلمعلا ىلع زيكرتلا -3

 سفانتلا نم رثكأ نواعتلا ىلع زيكرتلا -4

 تاذلا ىلع دامتعالا -5

 ةرباثملا -6

 يئاقلتلا يتاذلا طاشنلا -7

 نارقألا نم ملعتلا -8

 ميلسلا يعامتجالا ومنلا -9

  ةيلوؤسملا لمحتو ةيرحلا -10

 : جمانربلا ةرادا بولسأو ماظن لاجم ف

 ةيلوؤسملا لمحت -1

 هنول وأ لفطلا سنجل زيحتلا مدع -2



@hopeinmyhand                            @hopeinmyhand                           @hopeinmyhand 
 
 

@hopeinmyhand                            @hopeinmyhand                           @hopeinmyhand 
 

 يداع لوؤسم لبق نم ةرادإلا -3

 ةصاخ ةيوبرت قرطو مظن -4

ةمظنم يناوق -5  

يروستنم جمانربل ةيسيئرلا تالاجملا  

v رهظملا بيترت - سبالملا فيظنت – يديألا لسغ – ةيذحألا عيملت( تاذلاب ةيانعلا ىلع زكري : لوألا لاجملا(  

v ةبرتلا ةلازإ – اهحسمو ضرألا سنك –  اهّيكو سبالملا لسغ – ثاثألا عيملت( ةئيبلاب ةيانعلا ىلع زكري : يناثلا لاجملا – 

  )هميظنتو ثاثألا بيترت

v قلستلا – زفقلا – يرجلا – يشملا ( يكرحلا يبصعلا يلضعلا مكحت ىلع ةردقلا ةيمنت ىلع زكري : ثلاثلا لاجملا( 

 

  

  

  لفطلا ةملعم /ةفرشمب قلعتي اميف
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 تاميلعتلاو يظفللا لعافتلا نم ردق لقا •

 لفطلل حضاولا ضرعلاو ةيلمعلا ةسرامملا نم نكمتلا •

 هزفحو لفطلا ةراثتسا •

 ةفداهلا ةقيقدلا ةظحالملا •

 رشابملا لخدتلا مدع •

 

 يروستنم دنع فصلا ةعاق ف ةثالثلا ناكرألا

 

 

 تراكيو ديفيد  - بوكس ياه  -طشنلا ملعتلا

 ةيميلعت ةمظنم يهوHigh Scope Educational Research ىعدت ةركبملا ةلوفطلاب ىنعت ةيوبرت ةسسؤم ,بوكس ياه

 ديفيد« دي ىلع ناغيشتيم ةيالو ف اًديدحتو ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ف م1970 ماع اًيمسر تسسأت ةيحبر ريغ ةلماكتم ةيوبرت
 يحلل ةيلحم ةسردم سيسأتل تروطت مث يبوهوملا يقهارملاب صاخ يفيص ميخم نع ةرابع لصألا ف ةركفلا تناك دقو .»تروكيو
  .ميخملا فادهأل اًفدارم مسالا نوكي ثيحب ميخملل يسسؤملا لبق نم مسالا رايتخا ت دقو ,م1962 ماع يلعفلا اهطاشن تأدب
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 تالاجملا ىلع ةلالدلل ,الاجم ينعت   Scoop   و يلاعلا حومطلا ىلع ةلالدلل هنم دصقلاو اعفترم وأ يلاع ينعتو High  ياه

 .اهيلإ مهفادهأب اولصي نأ هداور حمطي يتلا ةعساولا

 يمويلا جمانربلا

 .عادبإلا مث نمو ثادحألا عقوتو نامألاب روعشلل لفطلا عفدل يساسأ رصنع يمويلا جمانربلا تابث

 اهتدمو مويلا هاجت مهرعاشمو مهلاوحأ نع لاؤسلاو ضعبب مهضعب بيحرتلل ةريغص تاعومجمب يمويلا بوكس ياه جمانرب أدبي -
 .ةقيقد15 و قئاقد 10 يب حوارتت

 ميسقت  مث نمو ,لمعلا تقو لالخ اهب نوموقيس يتلا تاعورشملل طيطختلا اهلالخ نم متي ىرخأ ةقيقد 15 ىلإ 10 مث -
 .رغصأ ىرخأ تاعومجم ىلإ ةريبكلا تاعومجملا

 .ًاقبسم اهيلع قفتملا ططخلا ذيفنتل ةقيقد 60 ىلإ 40 نم هتدمو لمعلا تقو أدبي مث -

 ءامسأ عضوو اهناكم ىلإ تاودألا ةداعإو ةعاقلا فيظنت دعب ,هوزجنأ ام ةشقانمو ضارعتسال ةقيقد 15 ةدمل ىرخأ ةرم نوقتلي مث -
 .دغلا ف وأ قحاللا لمعلا تقو ف اهلامكتسال دعب هتنت مل يتلا عيراشملا ىلع لافطألا

 ةعاق فيظنتو اهلوانت مث نمو اهبيترتو ةبجولا دادعإ ف الفط 20 اهيف لافطألا ددع يلامجإ نوكي يتلاو ًاعم تاعومجملا كرتشت -
 يدشرم فارشإ تحت ةمظنمو ةرح ةعونتم باعلأ ميظنتو جراخلا ف بعللا ةطشنأ ف تاعومجملا كرتشت امك ,كلذ دعب ةبجولا
 .ةسردملا ف ملعتلا

 زكرت ةسسؤملا نأ ركذلاب ريدجلاو ,ليثمتلاو اماردلاو مسرلاو ىقيسوملا ملعت لثم ىرخألا ةينفلا ةطشنألا ف لافطألا كرتشي امك -
 .ةطشنألا هذه ميظنت دنع مهعمتجمل لافطألا ءامتنا زيزعت ىلع

 وأ ,ةعساو ةطشنأ ف ةكراشملاو ,يدرفلا ملعتلاو ,يعامجلا ملعتلا :مات نزاوتب ملعتلا صرف ةفاك لفطلل بوكس ياه جهنم رفوي
 ةفاظن ىلع صرحلاو ,ةيصخشلا ةياعرلا تانيرمت لالخ نم مهسفنأب مامتهالا صرف مهل رفويو ,ةريغص ةطشنأ ف ةكراشملا
 ةلحرم نأ ىلإ ادانتسا اًدج ةركبم ةلحرم ف كلذ لكو ,ةيلاتلا ةرتفلل دادعتسالاو بيترتلاو فيظنتلا ىلع يعامجلا لمعلاو تاعاقلا
 ةيرمعلا لحارملا عم ةنراقم ةريبك ةبسنب ميهافملا تابثو لماكلا ملعتلا اهلالخ نم متي ,ةمساح ,ةطشن ةلحرم يه ةركبملا ةلوفطلا
 .ىرخألا

 بوكس ياهلا جمانرب قفو ةيفصلا ةئيبلا ميمصت

 .لافطألل ةعتمم نوكت ثيحب ةئيبلا مظنت •

 .نكر لك ف سرامت ةنيعم ةطشنا قفو ةددحم مامتها ناكرا ىلا فصلا ميسقت متي •

 .تاودألاو لئاسولا نم ديدعلاب ناكرالا ءارثا متي •
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 .لافطألل ةيرسالا ةايحلا داوملا سكعت •

 لفطلل حيتت نأل ةأيهم ةيساردلا تاعاقلاف .ةلاعفلا ةكراشملاو ةيرحلا أدبم :يسيئر نيأدبم ىلع ميلعتلا ف بوكس ياه جذومن زكري
 فارشإلا متي ةعاق لكو ,هتامامتهاو هتاردق بساني امب ,هيلإ ليمي يذلا طاشنلا رايتخاو ةكرحلا ةيرحو ةنورملا نم ربكأ ةحاسم
 نأ امك .مهتاوذ نع ةيباجيإلا تاهاجتالا ةيمنتو ملعتلا ىلع ةردقلا لافطألا حنم ىلع ةبردم ملعتلا ةيلمعل ةدشرم لبق نم اهيلع
 رفوت نأ ملعتلا ةدشرم صرحتف ,ةعونتملا هتطشنأ هنم قلطنت ساسأ وه كلذ ءانثأ عاتمتسالاو يعامجلا لمعلا ف نيرخآلا ةكراشم
 ةقيرطب اهتلكيهو ةئيبلا ميظنت ىلع صرحت امك ,ةضرتفملا ةعومجملل ةبسانملاو ةهباشتملا لئاسولاو تاودألا نم اددع طاشن لكل
 .اًمامت ناك امك هناكم ىلإ هتداعإ مث نمو ةمات ةيرحب طاشنلا رايتخاو ةيلالقتسالا ىلع لفطلا عجشت

 تاودألاو داوملا نم اًددع رفوت اهنأ امك ,مويلا رادم ىلع اعونتو ةعتم ميلعتلا حبصيل ,اًعم ملعتلاو بعللا يب بوكس ياه ةئيب جزمت
 مهتايفلخ نع رظنلا فرصب مهنيب طبرتو لافطألا راكفأ يب برقتل تالئاعلا فلتخمل تائيبلا نم ةفلتخم جذامن سكعت يتلا
 ةكراشملا لالخ نم متي ةيفصلا ةئيبلا لخاد ملعتلا ةيلمع ف ثدحي ام لك نأ ىلع ديكأتلا ماهلا نمو .ةيقرعلاو ةيداملاو ةيعامتجالا
 .مهنيب نزاوتم خانم قلخل اهيلع قبسملا قافتالاو ةعامجلا ريياعمل ةعضاخ فصلا يناوقو ةمظنأ ىتح ,راغصلاو رابكلا يب

 جمانربلا طاشنو ةيلعاف نامضل ,هجوملا ميلعتلا هيف دصقيو Intentional Teaching ىلع اًضيأ بوكس ياه جهنم دمتعيو

 ف يعارت ةفلتخم قطانم ىلإ ةداع بوكس ياه تاعاق مسقنتو ,ميلعتلا ف رخآل بولسأ نم طشنلاو يبايسنالا هلاقتنا نزاوتو
 ,باتكلا ةقطنم ,ةيصصقلا اماردلاو ليثمتلاو لزنملا ةقطنم :لثم ,مألا هتئيب نم ةبستكملا هراكفأو لفطلا تاربخ ةيمنت اهلمجم
 قطانملا هذهو ,عيراشملا ةقطنم ,ةباتكلاو ةءارقلا ةقطنم ,يلآلا بساحلا ةقطنم ,باعلألا ةقطنم ,ءانبلا ةقطنم ,هايملاو لمرلا ةقطنم
 ةلحرم نمو ةبوعصلل ةلوهسلا نم ةجردتمو ةصصخم ةيميلعت ةيميداكأ فادهأ ةمدخل ةعوبطم تاقاطبو لئاسوب لماكلاب ةزهجم
 يكولسلاو فرعملا لفطلا روطت معدل مهفلا ف ةيعادبإلا ةلحرملا يهو ملعتلا لحارم ىلعأ ىلإ لفطلاب لصت ىتح ,موهفملل ةئيهتلا
  .يعامتجالاو

  تاهاجتالاو تاراهملاو ميهافملل لافطألا باستكا ف ىلثملا ةقيرطلا وه يتاذلا ملعتلا نأب دقتعت :يناثلا رشؤملا
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    لافطألل يلومشلا ومنلا ف ناكرألا ةيمهأ حضوت :ثلاثلا رشؤملا

 ف ةبغر اريبك امامتها تاملعملاو لافطألا ضاير تافرشم اهيلوتو لافطألا ضاير سرادم ف امهم ارود ةيميلعتلا ناكرألا بعلت
 هتاجايتحا مئاوي امو لفطلا رمع عم بسانتي امب ماع لك اهريوطتو اهديدجت

 )يرسألا شياعتلا( يماهيإلا بعللا نكر

 :يمني هنا ىلا ةفاضإلاب يفطاعلاو يعامتجالا بعللاو ثادحألا ليختو ليثمت ف لفطلا كولس ريوطتو هيجوتل يلاثملا نكرلا ربتعيو

 ةيوغللا تاراهملا •

 ةيعامتجالا تاراهملا •

 تاذلاب يباجيإ ساسحإ ريوطت •
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 نيرخآلا عم نواعتلا •

 ةديدج عاضوأ ف ةفرعملا مادختسا •

 )تابعكملا( مدهلاو ءانبلا نكر

 :ةيدسجلا تاراهمللو يفطاعلاو يعامتجالاو يكاردالا ومنلل اهل ةياهن ال اصرف رفوي 

 ساسحإلاو تاودألا مارتحاو ةيلالقتساب فرصتلاو لمعلا ىلع ةرباثملاو عادبإلاو راكتبالا ةيمنتو تالكشملا لح تاراهم ريوطتك
 باعيتسالاو يعلاب ديلا ةكرح رزآت ريوطتو يكرحلا قسانتلاو تالضعلا ىلع ةرطيسلا ريوطت ىلا ةفاضإلاب زاجنإلا ةداعسو رخفلاب
 .يرصبلا

 فاشتكالاو ثحبلا نكر

 ةيعيبطلا ةئيبلا مهفل لفطلا لاصيإ ىلا ةفاضإلاب اهيف تانئاكلا لاكشأ عيمجب لفطلا ىدل ةايحلا ريدقت موهفم ةيمنت ىلا فدهيو
 نع ةبوجأ ىلا لوصولل فاشتكالاو ثحبلا ف ةبغرلاو كاردالاو عالطتسالا بح هيعوتو هيدل تامولعملا نم ةورث نيوكتو هلوح نم
 .هتاقولخمو هتايآب قلاخلا ىلع فرعتلا لالخ نم لفطلا ىدل ةيناميإ ةديقع ءانب ىلا ةفاضإلاب هلاب ىلع أرطت يتلا ةفلتخملا ةلئسألا

 يكاردالا نكرلا

 ىلع دعاسيو )لسلستلا .عمجتلا ,قباطتلا(لثم ةعونتم ةيكاردا ميهافم ىلع بيردتلاو يعلاب ديلا ةكرح قسانت ةيمنت ىلا فدهيو
 .هلمع زاجنإل لصوتلا ف حجني امدنع عاتمتسالاو حايترالاب اروعش لفطلا يطعي امك عادبإلاو زيكرتلا

 ةبتكملا نكر

 لفطلا ملعتي امك احجان ائراق حبصيل لفطلا اهجاتحي يتلا ةءارقلل دادعتسالا تاراهم بيردت ,ةءارقلا ملعت ف ةبغرلا ىلع عجشي 

 زاهج وأ ملعملل ءاغصإلا نف ملعتيو تامولعملل ردصم هنأل باتكلا ىلا يمتنيو ,يظفللاو يلقعلا لصاوتلل ةليسو ةروصلاو ةيمكلا نأ

 .ليجستلا

 ينفلا ريبعتلا نكر

 :هفادهأ

 .هسفنب هزازتعا ةدايزو هتاذل هترظن ةيوقتو ءانب ف ةيسفنلا ةحارلاب لفطلا روعش •

 .ةفلتخملا ناولألا فاشتكا ةطساوب ملعتلل هتجاح ةيبلت •

 .هساوح ةفاك مادختساو هيلع هزيكرتو لمعلا ف هكامهنا لالخ نم هرعاشم نع ريبعتلا ىلع هتدعاسم •
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 .ناولألاو ةاشرفلاب مكحتلا ىلع هتردق لالخ نم ةباتكلا تايلمعل ادادعتسا ةريغصلا هتالضعو هلمانأ بيردت •

 .نيرخآلا ىلع هضرعو هلمع ةجيتن هتيؤرب هتاردقب هتقث دايدزاو هسفن ةميقب هروعش •

 تاملعملا لبق نم ةعنصملا ةصقلا نكر

 .ءاطعلاو لذبلا نم ديزمل ايوق ازفاح نوكيل تاملعملا ىدل سفانتلاو حومطلا معد •

 وه ام لك ىلع عالطالاو ةءارقلاو ثحبلا ةلصاومو ددجتملا ءاطعلل زفاح وه امك تاملعملا ىدل راكتبالاو عادبإلا عيجشت •
 .لفطلل ديفمو ديدج

 .سرادملا فلتخم نم تاملعملا يب تاربخلا لدابت •

 .ةفلتخملا ومنلا لحارمل اهتبسانمو لافطألل ةمدقملا صصقلا ةيعونب مامتهالا •

 .ةملعملا هدعت امل اقوشتم هلعجيو ةضورلل لفطلا ببحي امب ةصقلا ضرع بيلاسأ ف عيونتلا •

 لافطألا ضاير ف ةصقلا فادهأ

 وأ تامولعملا نع ثحبلاو تافاقثلا فاشتكا عم لكاشملا لح ىلع ةردقلا ةيمنت ىلإ ةفاضإلاب ةركاذلاو ةيوغللا ةورثلاو لايخلا ةيمنت
 ديجلا ءاغصإلاو عاتمتسالا لجأ نم عمتسملاو ئراقلا يب ةلصلا ةدايزو ثيدحلاب يدقلا طبرو سفنلا نع ريبعتلاو يعم عوضوم
 .اهسملمو اهلاكشأ فلتخمب بتكلا عم لماعتلاو ةءارقلا بح ىلع لفطلا عيجشتو

لافطألا ضايرب ةيجراخلاو ةيلخادلا ةئيبلا ميمصت ف بعللا ةيمهأ حضوت :عبارلا رشؤملا  

 .لوألا لصفلا ف ةيجراخلاو ةيلخادلا ةئيبلا نع ثيدحلا ت

     نكامألا لكب لافطألا عيمج ىلع تقولا لاوط يعمسلاو يرصبلا فارشإلاب اهل حمست ةقيرطب ةئيبلا ممصت :سماخلا رشؤملا

 هريغ نع الصفنم نكر لك نوكيف اهميظنت يرجيو ,ةضورلا فص ف ةيداملا ةيفصلا ةئيبلا تانّوكم مهأ دحأ يه ةيميلعتلا ناكرألا
 عنمت ال ةقيرطب نكل ,نكر لك ف لافطألا ةيصوصخ ىلع ظفاحت ةقيرطب عضوت نئازخ وأ ةيبشخ فوفر ةطاسوب ,ناكرألا نم
 .اهيف بعللا ءانثأ ف لافطألا عيمج ةبقارم اهل ىنستيل مهتيؤر نم ةملعملا

 ةاعارم عم هتاجايتحاو لفطلا ومن بساني امب ةسوردمو ةددحم لمع قطانمو ناكرأ ىلإ ملعتلا ةفرغ مسقت :سداسلا رشؤملا
مزل املك ديدجتلا    

لافطالا ضاير ف ةيوبرتلا ةئيبلا ميظنت نماثلا لصفلا  - ةثيدح تاهاجتا باتك ىلا يرظنا   

ةئيبلا ميمصت ف تالكشملا يدافتل ططخت :عباسلا رشؤملا  
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٢٣٩ ةحفص -  ةثيدح تاهاجتا باتك ىلا يرظنا   

  ةضورلا جمانرب نع تامولعم ىلع لوصحلا اهلالخ نم ةرسألا عيطتست تاناكمإ رفوت :نماثلا رشؤملا

ةرسألا عم ةقالعلا نيوكت - ٢٢٠ ةحفص ةملعملا باتك ىلإ يرظنا  

بالطلا لامعأ ضرعل ةصصخم نكامأ زهجت :عساتلا رشؤملا  

 نأ عقوتملاو .مهرظن ىوتسمب نوكتو مهلامعأ ضرع نم لافطألا نكمت ثيحب ةضفخنم لافطألا لامعأ ضرع نكامأ نوكت نأ

 نم ةنكمم ةجرد لقأبو ,ةلوهسب لامعتسالل ةدعم نوكتو ,اقبسم اهنوفرعي ةتباث نكامأ ف مهسفنأب مهلامعأ لافطألا ضرعي

 فصلا نم ةيدؤملا ةيجراخلا ناردجلا لامعتسا نكمي .فر ىلع مسجملا لافطألا جاتنإ ضرع بجي كلذكو .تاداشرإلاو تاميلعتلا

 صصخت نأ وأ ,هفافج لبق لافطألا لمع قيلعتل البح ةيوهتلا تاذ تارمملا دحأ ف قلعت نأ نكميو .لافطألا لامعأ ضرع ف هيلإو

 .ضرغلا اذهل كرحتلا هيف رثكي ال نكر

 .١٢١ ةحفص ةملعملا ليلد يلا يرظنا

ةريبكلا تاعومجملاو ةريغصلا تاعومجملاو يدرفلا لمعلل نكامأ ملعتلا ةفرغب رفوت :رشاعلا رشؤملا  

 ةعلاطملا نكر فاشتكالاو ثحبلا نكر :يدرفلا لمعلل نكامأ

 يرسالا شياعتلا نكر : ةريبك تاعومجم ف لمعلا

 يكاردالا نكرلا :ةريغص تاعومجم ف لمعلا

  ١٠٦ ةحفص  ةيوبرتلا ةئيبلا ميظنت - ةملعملا ليلد باتك ىلإ يرظنا
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لافطألل يلومشلا ومنلل ئيهت داومو تاودأب ةيميلعتلا ةئيبلا ةملعملا زهجت :يناثلا رايعملا  

 يلومشلا ومنلا نم ىوصقلا ةجردلاب حمست يتلا ةئيبلا دادعإ ف ةيرمعلا ةلحرملل ومنلا صئاصخب اهتفرعم فظوت :لوألا رشؤملا
ةيدرفلا قورفلا ةاعارمو لافطألل  

١٢٥ ةحفص تاراهم ةيمنتو ومن عاونأ نم هعبتي امو نكر لك حضو دقف ةملعملا ليلد يلإ يرظنا  

فاشتكالاو بيرجتلاو طشنلا لعافتلاب مهل حمستو لافطألل ًايدحت مدقت لئاسوو تاودأب ةئيبلا دوزت :يناثلا رشؤملا  

٢٠٥ ةحفص ةملعملا ليلد ف ةدوجوم لئاسولاو داوملا طورش  

مهتافاقثو مهتامامتها فالتخاو لافطألا تاردق عم قفاوتتل تاودألا عونت :ثلاثلا رشؤملا  

 تاردق عم قفاوتت يتلا تاودالا عاونا فلتخم نع ةلماش ةرظن كيطعتل باتكلا اهلصف امك نكر لك ف تاودالا ةعومجم ىلا يرظنا
مهتافاقثو مهتامامتهاو لافطالا . 

٢٤٤ ةحفص ةثيدح تاهاجتا باتك  
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ةصاخلا تاجايتحالا يوذ لافطألا تاجاح ةيبلت تاودألاو ةئيبلا زيهجت ف يعارت :عبارلا رشؤملا  

 مويلا نم لب سرد لكل كريضحت دنعف ةصاخلا تاجايتحالا يوذ لافطألا اهتطشنأو اهتئيب ف يعارت نأ ةضور ةملعم لك ىلع
 كيلع بجي ,نهلافطأ نع تاهمألا هيبعت يذلا نايبتسالا لالخ نم مهومن ىلعو مهيلع فرعتتو كلافطأب هب يقتلت يذلا لوألا
 لافطألل ًايدحت ربتعي هسفن تقولا ف يذلاو ةمدقتم ام ًاعون تاودأو ةطشنأب يبوهوملا لافطألا يعارت نأ كل فيك طيطختلا
 مهيلع لهست لئاسو ريفوتب ملعتلا ف تابوعص وأ ةقاعإ مهيدل نيذلا لافطألا يعارت نأ كل فيكو مهريكفت نم روطي امبرو ييداعلا
 .ةيميلعتلا كتئيب ف جمدلا وأ لقنتلا

 ةينقتلا عاونأ ىلع لصاوتم لكشب علطتت :سماخلا رشؤملا

 ىلع يقبت نأ لافطألا ضاير ةملعم كيلع اذل ةثيدح تاينقت و ,ةزهجأ ,جمارب موي لك ف فاضُتو رارمتساب ريغتي ملاع ةينقتلا
 :يلي ام ةميلعتلا ةيلمعلل يباجيإ لكشب يفضت يتلا ةثيدحلا تاينقتلا نمض نمو .يميلعتلا لقحلا اذه ف يرجي ام لكب مئاد عالطإ

 ةيكذلا ةروبسلا •

 ةقوشم ةقيرطب صصقلاو سوردلا ضرعت

 سوردلا ةداعإو ليجست

 ةصاخلا تاجايتحالا يوذ سيردتل ةعئار ةليسو

 ةلومحملا ةزهجألا •

 ميلعتلا ةيلمع لهست

 لافطألل ةعتم

 لمحلا ةلهس

 يعامتجالا لصاوتلا لئاسو و ينورتكلالا ديربلا •

 -ايجولونكتلا رصع - اذه انرصع ف اميسال ةرسألا عم لصاوتلا ف ةمهم ةليسو

 ةملعملا دهج و تقو رفوت

 رسألا عم مئاد لاصتا ع اهيقبت
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 يلآلا بساحلا •

 تامولعملل فاضإ ردصم

 لافطألا تاردق ةيمنت

 ميلعتلل ةيعفادلا ةدايز
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ملعتلاو ميلعتلا ف اهلعفتو ةيفصلا ةئيبلا ف ايجولونكتلا جمدت :سداسلا رشؤملا  

 



@hopeinmyhand                            @hopeinmyhand                           @hopeinmyhand 
 
 

@hopeinmyhand                            @hopeinmyhand                           @hopeinmyhand 
 

 
 مهتامامتهاو لافطألا تاراهم ف تادجتسملاو تاريغتلا بكاوتل ًايرود ناكرألا تاودأ ريغت :عباسلا رشؤملا

 ١٢٣ ةحفص ةملعملا ليلد باتك ىلإ يرظنا

 يوغللا ومنلا تاراهم لثم ةفلتخملا ومنلا تالاجم ززعتو ةمدقملا ةيمويلا ةطشنألا يب طبرلل ةيميلعت ًاناكرأ ممصت :نماثلا رشؤملا
 فرعملاو

 اًبيلاسأ كلتمت امك ,ناكرألا ىلع مهعيزوت لبق مهلأستو ةقلحلا عوضومب ةطبترمو لافطألا عيمج لويم يعارت ةطشنأب ةملعملا موقت
 ناكرألا ميمصت يعارت امك لبق نم اهوبرجي مل لامعأب مايقلا ةلواحمو ةكراشملا ىلع مهعيجشتو لافطألا هابتنا بذجل ةفلتخم
 .هب ءاقترالاو اهتيمنت ىلع لمعيو ةفلتخملا لفطلا ومن بناوج

 

 

ةمالسلاو نمألا تاءارجإ يعارتو ةنمآ ةئيب ةملعملا زهجت :ثلاثلا رايعملا  

  اهنم دحلاو لافطألا تاباصإ عنمل يجراخلاو يلخادلا ثاثألاو ةزهجألاو تاودألا عيمج ةمالس نم اًيرود دكأتت :لوألا رشؤملا

 لافطألل اهتمئالمو ةيجراخلا تاحاسملاو بعالملا ةمالس •

 ةمالسلا دعاوقو تاداشرإ دوجو •

 رسك وأ ةداح اياوز يأ نم باعلألاو بعللا تادعم ولخم •

 لافطألا نع اهدعُبو ةيئابرهكلا كالسألا ةمالس نم دكأتلا •

 فيظنتلا ةلهسو قالزنالل ةعنام ةيضرألا نوكت نأ •
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  ًايرود تاودألاو باعلألا ريهطتو فيظنت •

 ةصاخلا تاجايتحالا يوذو ييداعلا لافطألا لالقتسا ةيجراخلاو ةيلخادلا ةئيبلا زيهجت ف يعارت :يناثلا رشؤملا

 امك .قباسلا رايعملا ف ةيلخادلا ةئيبلا مهل ةملعملا ئيهت نأ فيكو ةصاخلا تاجايتحالا يوذو ييداعلا لافطألا نع انثدحتو قبس
 :ةيجراخلا ةئيبلاب قلعتي اميف امأ ةصاخلا تاجايتحالا يوذ ميلعت ةيلمع ريوطت ف ايجولونكتلا فيظوت ةيمهأ ىلإ انه ةراشإلا بجت

 .لقنتلا ف ةبوعص مهيدل نيذلا لافطألل تاليهستو تارمم ريفوت بجي •

 ةعتملاو ةيلالقتسالا اهيف ققحتت ةيباجيإ جمد ةئيب ريفوت ىلع صرحلا •

 ةيوديلا تاراشالاو موسرلاك ةيعمسو ةيرصب تانيعم مادختسا •

 ةيرصبلا ةقاعإلا يوذل ليارب ةقيرطب صصقو بتك ريفوت •

 ةحارو ةميلس ةيذغتو يقن ءاوهو ةيسح ةراثإ نم ةيحصلا لافطألا تاجايتحا يبلت :ثلاثلا رشؤملا

 ءاوهلا قاشنتسال ةيبهذ ةصرف لافطألل مدقي جراخلا ف بعللا .ةيحصلا تاجايتحالا اميسالو لافطألا تاجايتحا لك ةملعملا يبلت
 وجلا نوكي ال ثيحب جراخلا ف بعلل بسانملا تقولا رايتخاب ?جايتحالا اذه ةملعملا يبلت فيك .ةّمج ةيسفنو ةيحص دئاوف هلو يقنلا
 ومن ف مهاست اهنأل مهم جايتحا يهف ةميلسلا ةيذغتلاب قلعتي اميف امأ .مزلي امب اهلودج ىلع ليدعتلا مث نمو .ةبهتلم سمشلاو راح
 ىلع ًامود زيكرتلاو ةيئاذغلا ةبجولا ف مهتكراشمب كلذو لافطألا سوفن ف ةيحصلا تاداعلا سرغ ةملعملا ناكمإب .ميلسلا لفطلا
 نمضت ىتح يلاهألا ىلإ لافطألا ةيذغتل حرتقملاو حومسملا ماعطلاب ةمئاق ىلع يوتحت تارشن عيزوت ًاضيأ اهناكمإبو .ديفملا ماعطلا
 ةملعملا ظحالت امدنعف ,هئاقدصأ عم ةكراشملاو زيكرتلا عيطتسي ال بعتملا لفطلا :ًاريخأو .ةديفمو ةيحص لافطألا تابجو عيمج نأ
 .فارصنالاو لهألاب لاصتالا لمشت نأ نكمملا نم يتلاو ةحارلا لئاسو هل رفوتو هيلع نئمطت نأ اهيلع ,بعتلا هيلع ودبي لفطلا نأ

 اهل لافطألا عابتإ نم دكأتت مث نمو مهبعلو مهلمع ءانثأ ةمالسلاو نمألا تاداشرإ ممصت :عبارلا رشؤملا

 ةيكرحلا تاراهملل ةمالسلاو نمألا دعاوق ةاعارم عم ةكرحلا تاودأو ةزهجأ عم لماعتلا :لثم ةمالسو نمأ تاداشرإ ممصت نأ
 يرجلا مدع ,غمصلا وأ صقملا مادختسا لثم ةينفلا لامعألا ذيفنت ف ةماعلا ةمالسلا تاميلعت قيبطت ,يجراخلا بعلملا ف ةريبكلا
 دعاوقب ًامود لافطألا ركذتو بقارت نأ ةملعملا ىلعو .ةمهملا تاداشرإلا نم كلذ ريغ ىلإ عيمجلا ةمالسو نمأ ىلع ظافحلل يشملاو
 .ةمالسلا

  لوعفملا ةيراس ةداهشبو ةيساسألا ةيلوألا تافاعسإلا تاءارجإب ملت :سماخلا رشؤملا

 تارودلا نم ديدعلا دجوي .تاضرمم ىلع يوتحت ال يتلا تاضورلا ف اميسال ةيلوألا تافاعسإلاب ةضورلا ةملعم ملت نأ نم دبال
 .ام موي ف لفط ةايح يذقنت دقف اهب ينيهتست ال .ةيلوألا تافاعسإلاب ماملإلل اهذخأب حصنُي يتلا ةيبيردتلا

 .ةيلوألا تافاعسإلا تارايخلا يب نم تناكو ةضورلا ةملعمل صاخلا ليهأتلا نع تايافك ف قباس لاؤس :ريكذت
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 لافطألا دوجو نكامأ ف ةيلوألا تافاعسإلا تاودأب ظفتحت :سداسلا رشؤملا

 ف كدعاسي اهدوجوف .لافطألا دوجو نكامأ ف اميسالو ةيلوأ تافاعسا ةبيقح دوجو وه ةضور لك ف ةيساسألا رومالا نم
 ةيحالص خيرات نم دكأتلا بجي امك .لافطألا لوانتم نع ةديعب اهئاقبإ بجي كلذ عمو .ئراوطلاو تاباصإلل ةلاعفلا ةباجتسالا
 .اهاجايتحا يح ةزهاج نوكت ىتح ىرخأو ةرتف يب تدجو نإ مهارملاو ةيودألا

 ًايرود اهيلع لافطألا بردتو امك ئراوطلا تالاح ف ىنبملا ءالخإل ةطخ ليعفتو عضو ف كراشت :عباسلا رشؤملا

 فقوملا :ً الوأ

 هذه ف مهنم بولطملا رودلاب لافطالاو يلماعلا فيرعتو لافطالا ءالخا بجوتسي يذلا ةسردملا ف رايهنا وأ قيرح ثداح عوقو
 .اهتيادب ف ثداوحلا ىلع ءاضقلاو تاكلتمملاو حاورألا ىلع ةظفاحملل ةلاحلا

 اهتنخدأ راشتناو اهلاحفتسا لبق اهرطخ نع داعتبالاو اهيلع ةرطيسلا نكمي نايحألا بلغأ فو ريغص اهمجح أدبت ثداوحلا نإف
 سكعني ريبدتلا نم ليلقب ثداوحلا هذه لثم ةهجاومل ةرورض ءالخإلل ةطخ عضو ناك ساسألا اذه نم ًاقالطناو ةقناخلا ةماسلا
 . اهتهجاوم دنع ةيلاعفب هرثأ

 : ةطخلا فادهأ

 . تاكلتمملا حاورألا ةيامح .1
 . راطخألا ةهجاومل يسفنلا دادعتسالا .2
 .ةسردملاب ةاجنلا قرط برقأ ةفرعم .3
 . ئراوطلا تقو لثمألا فرصتلل يعامجلا ميظنتلا .4
 . ةسردملاب يلماعلا يب نواعتلا حور ةيمنت .5
 ةيلمع ءانثأ سهدلا ةجيتن تاباصإو تايفو ثودح هببسب يدؤي امو ثداوحلا تقو عزفلا نع ةمجانلا راثآلا بنجت .6

 . ءالخإلا
 . ةيلعافب ثدحلا عم لماعتلا .7

 ةمهملا : ًايناث

 يلوئسملا لوصوو يندملا عافدلا قرف لوصو ىتح لافطالا ءالخإ ةعرسو ةرفوتملا لئاسولاب هدامخإب ثداحلا ىلع ةرطيسلا ةعرس
 . بولطملا لكشلاب لمعلا ريس نمضت يتلا ريبادتلاو تارارقلا ذاختال

  ذيفنتلا : ًاثلاث
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 يلماعلا نم ةمزاللا لامعألا ذيفنتل ةماعلا تاعومجملا ءاضعا رايتخاب موقت اهب يلماعلا نم ةأشنملاب ناجل ليكشت .1
 تاعومجملا ءاضعأ ىمسي نأو ةيمسجلاو ةيسفنلاو ةيصخشلا ةفلتخملا لماوعلا ةلاحلا هذه لثم ف ىعاريو لافطالاو
 فرعي ةدحاولا ةعومجملاب وضع لك نوكي ىتح راودألا ديدحتو ةطخلا ةيرارمتسا نامضل ةيفيظولا ةفصب ناكمإلا ردق
 : يلاتلا وحنلا ىلع تاعومجملا كلت نوكتو هنم بولطملا رودلا ًاقبسم

 : اهب موقت يتلا لامعألا مهأ نمو ةمالسلا ةعومجم : الوأ

 . لافطالا ةمالس ددهي ام لك نعو ةظحالم لك نع عفرلاو اهتيحالص ىدمو ةيميلعتلا ةأشنملاب ةمالسلا لئاسو دقفت .1
 صيصختو يندملا عافدلا نم ةمالسلا لاجم ف ةيوعوتلا تارشنلا نم ديدج لك وه ام ىلع لوصحلل ةرادإلا عم قيسنتلا .2

 . اهنم ةياقولا قرطو ةيسردملا رطاخملاب لافطالا ةيعوت ضرغل ةيسردملا ةعاذإلا جمانرب نم ءزج
 تالاجم عيمج ف بناجلا اذهب ةصاخلا تاقصلملاو تاداشرإ اهب عضوت ةسردملاب ) ةمالسلا و نمألا ةحول ( صيصخت .3

 . يندملا عافدلا
 مث نمو مهم تالاحلا هذه لثم ف ينمزلا لماعلا نأل اهثودح تقو ةأشنملا ف ثدحت ةلاح يأ نع يندملا عافدلا غالبإ .4

 . يندملا عافدلا لاجر لوصو ىتح هلمع لاجم ف لك تاعومجملا قيرط نع ةلاحلا ةرشابم
 . ةيسردملا ةبتكملا ف ةمالسلاو نمألاب قلعتت تايوطمو بتك يمأت .5
 .ةمالسلاو نمألا لاجم ف ةسردملاب يلماعلاو لافطالا يب ةيفاقث ةطشنأ ةماقإ .6
 ةيرورضلا تالاحلا ف اهمادختسال ) -----------( فاطملا مقر يندملا عافدلا تايلمع فتاوه ماقرأب لافطالا فيرعت .7

 . كلذ يعدتست يتلا

 : ةعومجملا هذه لمع : قيرحلا ةعقر عاستا نود ةلوليحلاو يئابرهكلا رايتلا لصف ةعومجم : ايناث

 قيرحلا ةعقر عاستا نود ةلوليحلا -

 بناجلا اذهب قلعتي ام لكو ةيسيئرلا ءابرهكلا ةحول ناكم ةعومجملا ءاضعأ ةفرعم ةرورض -

 . ةفلتخملا تاعومجملا ةيقب عم ةكراشملا -

 : ءالخإلا ةعومجم : :ًاثلاث

 :نع ةلوئسم ىهو ةيددعلا ةيحانلا نم تاعومجملا ربكأ نوكت نأ لضفيو تاعومجملا مهأ نم يهو

 . ةسردملاب ئراوطلا جراخم عيمجو ةسيئرلا لخادملا عيمج ةفرعم .1
 . ثداوحلا ةلاح ف ئراوطلا باوبأ حتف نم دكأتلا .2
 .حضاو طخب بتكتو زراب ناكمب جراخملا عقوم ىلع ةلاد ةيداشرإ تاحول عضو .3
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 ةيدؤملا قرطلا رصقأو ةيسيئرلا لخادملاو ئراوطلا جراخم هب يبي ىنبملل يسيئرلا لخدملاب ةأشنملل ماع يكورك عضو .4
 ةدوجوملا ماسقألل ئراوطلا جراخم هب حضوي هدح ىلع رود لكب يكورك عضول ةفاضإلاب ىنبملا نع ةماهلا تامولعملاو اهيلإ
 . هب

 ةلاح ف اهب لافطالا عيمجت متي ( طاقنلا كلت ىلع ةلادلا تاحوللا عضوو اهجراخ وأ ةسردملاب عمجتلا طاقن ةفرعم .5
 يلماعلا ةفرعم نم دكأتلاو ثداحلا ناكم نع ًاديعب ةمالسلا طورش اهب رفوتت ةنمأ نوكت نأ ىلع ) ينابملا ءالخإ
 . طاقنلا كلتب لافطالاو

 . رطخلل ًاضرعت رثكألا قطانملا نم ءالخإلا أدبي .6
 . جراخملا ىلإ برقألاف يضرألا رودلا نم ءالخإلا تايلمع أدبت .7
 نوكت نأو _ لا ردق ال _ تايفولاو تاباصإلا ثودحو سهدلا تايلمع يدافتل مظنم لكشب ءالخألا تايلمع نوكت نأ .8

 . لوصفلا ىلإ يحابصلا روباطلا نم لافطالا دوعص لثم اًلثم
 مهيلع بجي ملسلا نم مهرورم ءانثأ ( يلاتلا وحنلا ىلع ملالسلا نم مهجورخ نوكي ئراوط جراخم دوجو مدع ةلاح ف .9

 . ةأشنملاب يلوؤسملاو يندملا عافدلل مدختست ملسلل طسولا ةقطنم نوكت ثيحب )نميألاو رسيألا بناجلا نم لوزنلا
 .ئراوطلا جراخم دنع نيزخت دوجو مدع نم دكأتلا .10
 تايراطبلاو ءابرهكلاب لمعت تانوفركيم يمأتو ) ةيساردلا صصحلاب ةصاخلا ( اهيلع داتعملا نع فلتخت ةمغن عضو .11

 . ءالخإلا ةلاح ف هجوتلل اهمدختسال ةفاجلا
 ءالخإلا تايلمع ىلع بيردتلا .12

 :اهماهم مهأ نمو ءافطإلا ةعومجم : ًاعبار

 لبق ةرطيسلا ةلواحمو اهنع ةرادإلا غالبإو ةلاحلا فاشتكاو ءودهلاب مازتلالاو تابثو هقثب قيرحلا ناكمل هجوتلا ةعرس .1
 . ةأشنملاب ةرفوتملا لئاسولاب كلذو اهلاحفتسا

 . ةبطرلا قيرحلا تاكبش عقاومو ةسردملاب تايافطلا عيمج عقاوم ةفرعم .2
 . ةأشنملا ةرادإ عم قيسنتلاب اهتئبعت ةداعإو اهيلع ةدوجوملا تاميلعتلا بسح اهيلع بيردتلاو اهمادختسا ةيفيك ةفرعم .3
 تاحوللا عضوو , ديلا لوانتم ف نوكت ثيحب زراب ناكم ف قلعت نأو اهتيحالص ةدم ءاهتنا ةلاح ف تايافطلا كلت صحف .4

 :يلاتلا وحنلا ىلع نوكيو اهمدختسا ةيفيكو اهناكم ىلع ةلادلا ةيداشرإلا

 . حيرلا هاجتاب ةيافطلا مادختسا نوكي نأ ) أ

 .اهراشتنإ مدعو رانلا ىلع ءاضقلا نمضيل راتمأ ) 3 – 2 ( يب حوارتت رانلا يبو اهلمعتسم يب هفاسم كرت ) ب

 . نماضلا بحس ) ج

 . رانلا وحن هيجوتو ةيافطلا روبنص كسم ) د

 . ةيفطملا ةداملا جورخل حامسلا سبكم ىلع طغضلا ) ه
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 . رانلا ىلإ كمدقت ف ًارذح نك ) و

 . سكعلاو راسيلاو يميلا نم ةحفاكملا رارمتسا عم بهللاب ادبإ ) ي

 قيسنتلاب ةأشنلاب ةزراب نكامأ ف اهعضوو حضاو طخب اهتباتكو قيرحلا ةدهاشم دنع اهعابتإ بجاولا تاميلعتلا ةفرعم .5
 : يلي امك يهو ةرادإلا عم

 . ةيسكع جئاتن ىلإ يدؤي كابترالا ةداعف باصعألا طبضنم ًائداه نوكت نأ لواح ) أ

 . ثداحلا عونو ةسردملا مسا ءاطعإو ةدعاسملا بلطب يندملا عافدلا غلبأ ) ب

 . كيلع رطخ كانه نكي مل اذإ يسيئرلا اهردصم نم ءابرهكلا لصفت نأ لواح ) ج

 . اهماهمب مايقلل ةلاحلا نع اهئاضعأو تاعومجملا ءاسؤر غالبإ ) د

 . نكمأ نإ لاعتشالل ةلباقلا داوملا داعبإبو قيرحلا ةيافط مادختساب قيرحلا حفاك ) ه

  لابقتسالا ةعومجم : اسماخ

 : اهتمهمو نهعزف هدح نم فيفختلاو نهتئدهتو لافطالا لابقتسال عمجتلا طاقن وأ عقاومب نودجاوتي

 . رطخلا عقوم نع ةديعبلا ةنمألا نكامألا ف لافطالا لابقتسا .1
 . رطخلا ةدح فيفختو مهتئدهت .2
 ىنبملا ف نهنم فلختملا ةفرعمو لافطالا رصح .3
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 كتفرعم يربتخا

 

 :لماكتم لكشب هدعت ةيلاتلا ناكرألا نم يأ .ةليلق اهتينازيم ةملعم

 ءانبلا  .1
 يماهيالا .2
 ينفلا .3
 ةبتكملا .4

 :ةيميلعتلا ناكرالا ددع

1. ٧ 
2. ٦ 
3. ٥ 
4. ٨ 

 :ةطساوب اهنم ةدحاو لك يب لصفلا متي ةددحم تاحاسم يه ةيميلعتلا ناكرألا

 ضفخنم ثاثالا نم زجاح .1
 يلف حول .2
 رادج .3
 ةحيحص تاباجالا عيمج .4

 :ةسوململاو ةسوسحملا ءايشألا قيرط نع تاربخلا لفطلا بستكي اهيف

 ةقلحلا .1
 جراخلاب بعللا .2
 ناكرألا .3
 ريخالا ءاقللا .4
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 :فصلا باب نم برقلاب اهدوجو ىعاري ةيلاتلا ةيميلعتلا ناكرألا يأ

 ينفلا .1
 ءانبلا .2
 يماهيالا .3
 شياعتلا .4

 :يصصقلا ليثمتلاو يسحلا بيردتلا ةطشنا اهيف رهظي يتلا ةيلاتلا ناكرألا يأ

 ةبتكملا .1
 ءانبلا .2
 يماهيالا .3
 ينفلا .4

 :يه لافطألا ضاير ف ةرواجتملا ناكرألا

 يكاردإلاو شياعتلا .1
 ينفلاو يكاردإلا .2
 يماهيالاو ءانبلا .3
 طيطختلاو ةبتكملا .4

 :طقف ٣ ف اهرصقو ناكرألا ضعب نع ءانغتسالا ةملعملا نم تبلط ةصصختم ريغ ةضور ةريدم

 لفطلل ناكرألا هذه ةيمهأ ىدم ةريدملل يبتو حرشت نأ ةملعملا لواحت .1
 ةريدملا رماوأل بيجتست .2
 ةبتكملاو طيطختلا ينكر نع ينغتست .3
 يماهيالاو ءانبلا ينكر نع ينغتست .4

 رثكأ ةيتآلا تاءارجإلا يأ .ءاتشلا لصف لوخد عم عفترت ازنولفنالاو حشرلاب لافطألا ةباصإ تالامتحا نأ )ريبع( ةملعملا فرعت
  :رمألا اذه عم لماعتلل ةمءالم

  .ةطیسب ضارعأ مھدنع ترهظ ول ىتح لزنملا ف مهئانبأ ءاقب ةرورضب ءابآلا ربخت .1
  .تقولا لاوط بسانم ىوتسم نمض فصلا ةفرغ ةرارح ةجرد ىلع ظفاحت .2

 .ةفلتخملا دربلا ضارمأ نم ةیاقولا ف مھدعاست يتلا تاءارجإلا لافطألا ملعت .3

 .ةضورلا ف اھولوانتیل ةیودأ ىضرملا مھئانبأ عم اولسری نأ لافطألا ءابآ نم بلطت .4



@hopeinmyhand                            @hopeinmyhand                           @hopeinmyhand 
 
 

@hopeinmyhand                            @hopeinmyhand                           @hopeinmyhand 
 

 يميلعتلا فقوملا اذه لثم ,تايرتشملاب ةروتاف ررحي لفطو ةلاقبلا ىلا باهذلل تابلطلا ةمئاق بتكت ةلفط يماهيالا نكرلا ف
 :بناجلا نم لفطلا ومن معدي

 يوغللا .1
 يعامتجالا .2
 يكرحلا .3
 يلاعفنالا .4

  :يلي ام ةيكاردإلا لامعألا نكر تاودأو داوم مهأ نم

 بيكرتلا باعلأ .1
 ناولألاو ماجحألا ةفلتخم قاروأ .2
 فيظنت تاودأ .3
 تارايس .4

  :ًاعم امهجمد كناكمإب ينكر يا ,ةريغص لصفلا ةحاسم تناك اذإ

 ةبتكملا نكرو طيطختلا نكر .1
 فاشتكالا نكرو يماهيالا نكرلا .2
 فاشتكالا نكرو طيطختلا نكر .3
 يماهيالاو ءانبلا .4

  : ةضورلا ةملعمل ةصاخلا ليهأتلا

 نارقلا نم ييئزج ظفح .1
 ةيزيلجنا ةغل ملعتت .2
 لفطلل ةلبقتم و ةبترم نوكت .3
 ةيلوا تافاعسا .4

 :ةبتكملا نكرب ينقتلا يوقتلا

 ةيكذلا ةروبسلا .1
 هيكذلا هظحالملا .2
 ينايبلا مسرلا .3
  ويديف اريماك .4
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 :ايجولونكتلا جمد

 لصفلا ف نكر فرتويبمك هفاضا .1
 دابيا ضرع ةقلحلا مادختسا .2
 اريماكلاب عضو لافطالا ةبقارم .3
 زافلتلا ةدهاشم .4

 :ةلبقملا ةيرمعلا لحارملا ف ةباتكلا ةسراممل لفطلا ديهمت ربتعي نكر

 طيطختلا .1
 ةعلاطملا .2
 فاشتكالا .3
 يماهيالا .4

 :ـلا جمانرب قبطت اهيف لمعت نأ نكمي تيلا ةضورلا نأ فيظوت ةلباقمل اهعوضخ ءانثأ تاملعملا ىدحإ تملع

 :جمانربلا اذه ف ةمدختسملا ةيميلعتلا تاسرامملا سكعت ةيتآلا يأ )بوكس ياه( .1
 .اهناقتا دنع مهزيزعتو ةيميداكألا تاراهملا نم ددعل رشابملا لافطألا ميلعت .2
 .هتطشنأ ف لعافلا كامهنالاو مهملعتل طيطختلا ىلع لافطألا عيجشت .3
 .مهبساني امب مهديوزتو ةردقلا بسح تاعومجم ىلع لافطألا عيزوت .4
 .رخآ ىلإ ميلعت عورشم نم لافطألا لقتني ثيحب تاعورشملاب ملعتلا .5

 :ناكرألا نم ةعلاطملا نكر ربتعي

 ةيدرفلاو ةئداهلا .1
 ةيدرفلاو ةبخاصلا .2
 ةيعامجلاو ةبخاصلا .3
 ةيعامجلاو ةئداهلا .4

 

 

 :ةيلوالا تافاعسالا ةبيقح عضوت نيأ

 لصفلا .1
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 ةبيبطلا ةفرغ .2
 ةرادإلا .3
 قبس امم ءيش ال .4

 :يمويلا جمانربلا ف ةرتف لوطأ

 ةقلحلا .1
 ناكرألا ف رحلا لمعلا .2
 جراخلا ف بعللا .3
 ريخألا ءاقللا .4
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 هيجوتلاو لعافتلا :عبارلا لاجملا
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 ًانمآ ًايباجيا ًايسفن ًاخانم ةملعملا ئيهت :لوألا رايعملا

 لافطألا عيمجل ًامارتحا رهظت :لوألا رشؤملا

 رعشي ثيحب مهنيب ةيدرفلا قورفلا ةاعارمو ضعبب مهضعب مهتنراقم بنجتو هب نوموقي ام ةيمهأ نم ليلقتلا مدعو لافطألا مارتحا
 .قباس تقو ف هئادأ ىوتسمو هسفن عم ةنراقملاب هتاراهم ومنو همدقتب لفطلا

  نمألاب لافطألا روعشل ًاسيئر ًاردصم اهلعجت ةقيرطب فرصت :يناثلا رشؤملا

 رود نإ .يمويلا جمانربلا تابثو ةملعملا وه نامألاب هرعشي امف ةضورلا ىلإ لفطلا لقتني امدنع نكلو لفطلا نامأ ردصم يه مألا
 .نمألاب لفطلا روعشل يسيئر ردصم يه .كلذ نم رثكأ يه لب ,طقف ةملعم تسيل يهف ميظع رود وه لافطألا ضاير ةملعم
 .نامألاب مهرعشُت اهلافطأل اهتبقارم ,اهنانح ,اههيجوت ,اهمامتها

 ةاواسملا نم ردق ىلعو لدعب لافطألا عيمج لماعت :ثلاثلا رشؤملا
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 تلعف اذإو ةاواسمو ةلادعب مهلماعت نأو مهنيب زييمت نود ةدحاو يعب  اهلافطأ عيمج ىلإ رظنت  نا لافطالا ضاير ةملعم ىلع يغبني
 رثكأ ةملعملا نانحو بحب ىظحت مهتاليمز وأ مهئالمز دحأ نودهاشي نيذلا لافطألاف .مهتايصخش مطحت و مهطبحتس يهف سكعلا

 .ةاواسملاو لدعلا ةاعارم ةضورلا ةملعم ىلع يغبني كلذل مهسوفن ف ملألاب نورعشيسو ًاريثك نوملأتيس هب نوظحي امم

 يعامتجالاو يلقعلا ومنلا تايوتسمو ةجزمألاو تاردقلا ف قورفلل بيجتستل لافطألا عم اهلماعت ةقيرط ف عونت :عبارلا رشؤملا

 مهملعت بيلاسأ ,ةددعتم مهتاءاكذ ,ةتوافتم مهتاردق لافطأ اهيدلف .عيمجلا بساني ال دحاو سايقم نأ ةضورلا ةملعم ملعت نأ دب ال
 .هريغ نع هزيمت ةيصخش مهنم لكلو ,ةعونتم

 اهنم مهتيامح لواحتو لافطألا اهل ضرعتي نأ نكمي يتلا لامهإلاو ةءاسإلا لاكشأ زيمت :سماخلا رشؤملا

 :ةيدسجلا ةءاسإلا

 نمتؤي نم وأ لافطألا سيلج وأ نيوبألا دحأ هيف ببستي تاباصإلا نم عون وأ ةيضرع ريغ ةباصإ وه يدسجلا ءاذيإلا ?يه ام *

 اهادعتت امنإو طقف رئاجسلاب قرحلاو ديدشلا زهلاو حربملا برضلاو طرفملا طبضلا ةلواحم ىلع رصتقت الو .ريغصلا ةياعر ىلع
 .كلذ ريغو ثانإلل ةيلسانتلا ءاضعألا هيوشتو قنخلا تالواحم ىلإ

 ةرربم ريغ تاباصإو ةرركتم تاباصإو قتفتو رعشلا ةعوزنم عقبو دلجلا نول ف ريغتو ضع راثآ تامالعلا لمشت ?تامالعلا ام *

 .اًمود فوخلاو قلقلا هيلع ودبيو ةئجافم ةسمل يأ نم لفجيو اًديعب ريغصلا يوزني .ةضماغ تاريسفت عم

 :ةيسفنلاو ةيفطاعلا ةءاسإلا

 امدنع يسفن يذأ كلذ نع جتنيو .يسفنلا ىذألاو ةيفطاعلا ةلماعملا ءوس رارمتسا اهنأب ةيسفنلاو ةيفطاعلا ةءاسإلا فرعُت ?يه ام *

 عنم وأ ماصخلاو طرفملا دقنلا كلذ للمشيو .هتاذل همارتحال وأ هسفنب ريغصلا ةقثل اًمطحم ةياعرلا مدقم وأ نيوبألا كولس نوكي
 .رطخلاب مئادلا هروعشو هباعرإ ىلإ يدؤي امم هديدهت وأ هترسأ دارفأ يب يرسأ فنع رهاظمل ةدهاشم وأ لفطلا نع بحلاو ةدوملا

 تايكولسلا راهظإ ىلإ ةفاضإلاب .أطخ يأب مايقلا نم هفوخ لايح طرفم لكشب اًقلقو اًفئاخ لفطلا رهظي دق ?تامالعلا يه ام *

 .زهلا وأ ماهبإلا صم لثم هرمعل ةبسانم ريغ تايكولسل لفطلا دوعي دقو .ةيناودعلاو لذاختلاو هيف غلابملا لاثتمالا لثم ةفرطتملا

 :ةيسنجلا ةءاسإلا

 لعف ىلع يوتحي لفط عم باش وأ قهارم وأ غلاب هلعفي كولس يأ وه ةيسنجلا ةءاسإلا دعُت ?يسنجلا ءادتعالا وأ ةءاسإلا يه ام *

 مهرابجإل اًيسفن وأ اًيدام مهتوشر وأ لافطألا ديدهت يرجي ام اًبلاغو .لفطلا ةقث لالغتساب وأ ةوقلا مادختساب يسنج طاشن وأ
 .ةبعل اهنأ رمعلا لبتقم ف لافطألا ضعب روصتي دقو .لعفلا اذه ف ةكراشملا ىلع
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 ةراثإ وأ سمل لفطلا نم بلطُي دقف ,لماكلا يدسجلا لاصتالا ىلع اًمئاد يوطني ال يسنجلا ءادتعالا نأ كردن نأ مهملا نمو *

 وأ لفطلل يناجلا سمل اًضيأ لمشت دقو .مسجلا نم ءزج يأ وأ بيضقلا عم مفلاب وأ جرشلاو لبهملاك يدتعملل ةيسنجلا ءاضعألا
 هربجي وأ ةئيسملا روصلا ف رظنلل لفطلا ضرعتف كللذ ريغ نوكت دقو .اهسملي وأ هسملي نأ لفطلا نم بلطلا وأ هيلع ءادتعالا
 .ةقئال ريغ قرطب فرصتلا وأ كلذ ىلع عيجشتلا وأ يسنجلا لعفلا ةدهاشم ىلع يدتعملا

 هيف قثي وأ هيف قثيو هعم لماعتيو لفطلا هفرعي صخش نم ةداع ثدحي يسنجلا ءادتعالا نإف ,ةعئاشلا تادقتعملل اًفالخ *

 نأ تالامتحا نأ امك .اًبيرقت رطاخملا هذه لثمل ضرعتلا ف نوواستيو ةلكشملا هذه نم ءاوس دح ىلع تانبلاو دالوألا يناعيو .ناوبألا
 .اًبيرقت ةيواستم ثانإلا وأ روكذلا نم يناجلا نوكي

 ضعبب ةفرعملا راهظإ وأ ,سولجلا وأ يشملا ف ريغصلا ةاناعم اهنم رومأ ةدع تامالعلا لمشت ?ةيسنجلا ةءاسإلا تامالع يه ام *

 روفنلا وأ هنيعب صخش بنجت ف ةبغر رهظُي دقو .هرمع ف نم اهفرعي نأل ةبسانملا ريغو ةقئاللا ريغ ةيسنجلا لاعفألا وأ تاملكلا
 .ةيندبلا ةطشنألا ف مهتكراشم وأ نيرخآلا مامأ هسبالم رييغت لفطلا ضفري .حضاو ببس الب هنم

 :لامهإلا

 ةفاظنو ىوأمو ءاسكو ءاذغ نم ةيساسألا لفطلا تاجايتحا ريفوت ف ةياعرلا مدقم نم رمتسملا لشفلا وه لفطلا لامهإ ?وه ام *

 .ةظحالملا لهس اًرمأ سيل وهو ,بحو ةياعرو مامتهاو فارشإو

 لافطألا .ماري ام ىلع ءيش لك نأ راهظإ ىلع مهنم ضعبلا داتعا امبر لب ,لامهإلل تامالع ًانس ربكألا لافطألا ىلع رهظت ال دق *

 ةيفطاعلا هتاجاح لامهإ اهنمو لامهإلا عاونأ نم عاونأ 4 كانهو ,ةيفطاعلاو ةيداملا تاجايتحالا ىلع نولصحي ال نم مه يلمهملا
 .ةيميلعتلاو ةيحصلاو ةيدسجلاو

 ىوتسم نوكي نأو .سقطلل ةمئالم ريغ وأ ةرذق وأ ةبسانم ريغو ماودلا ىلع ةلمهم لفطلا سبالم نوكت نأ ?تامالعلا يه ام *

 لمهملا لفطلا ضرعتي .ةظوحلم مسجلا ةحئارو لوسغم ريغو كبلم هرعشو مامحتسالاب عتمتي ملو ماودلا ىلع اًئيس لفطلا ةفاظن
 .ةياعر وأ ةباقر نود كرتي ام اًريثكو ,هلامهإ رمتسا ول ةصاخ ةيدسجلا تاباصإلاو ضرملا ىلإ

 :ةيلاتلا رومألاب نوكت لامها وأ ةءاسإل نوضرعتي مهنأ دقتعت نيذلا لافطألل ةملعملا ةيامح

v عيمج ف ةيسفنلا ةيئاصخألا رود ليعفت يعدتسي امم( ةضورلا ف ةيسفنلا ةيئاصخألا ىلا ةلاحلا نع غيلبتلا 
 .)تاضورلا

v لبقتلاب مستت يتلا ةيبرتلا بيلاسأب ةملعملا فيقثت. 

v ةظحالملا ىلع  تايرادإلاو تاملعملا بيردت. 

v كولسلا ليدعت بيلاسأ ىلع تاملعملا بيردت. 

v يعوضوم لكشب لفطلا ىوكشل عامسلا. 
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v عم ,اهيلع هيبنتلا و مألاب لاصتالا نم دب ال هبيترتو لفطلا ةفاظن عضوب لزنملا نم الامهإ ةملعملا تظحال لاح ف 
 .ةملعملا لبق نم لفطلا اذهب مامتهالا

v راطفإلل ةبجو مهيدل لافطألا عيمج نأ نم دكأتلا. 

v ًاركبم هروضح ةيمهأ ىلا لفطلا هجوي( لفطلا باقع سيل و لهألا هيجوت لضفي احابص لفطلا رخأت لاح ف(. 

v تاءادتعالا يبكترم نم %90 نأ دكأتلاو .لافطألا اهل ضرعتي ةءاسإ وأ ءادتعا يأ ثودح نع تامالعب ةملعملا فيقثت 
 .ناوبألا وأ لفطلا مهيف قثي نمم امنإو ,ءابرغ اوسيل صاخشأ نم يتأت ةيسنجلا

v ةصاخ ةيميلعت نوتراكو ويديف مالفأ نآلا رفوتت ذإ ,كلذ ريغ امو ةبسانملاو ةيعيبطلا ةسمللا يه ام كلافطأ ِملع 
 ,كلذ عمو .رابكلا قتاع ىلع موللا عقي امنإو ,أطخ وأ مول يأ مهيلع سيل مهيلع ىدتعملا لافطألا نأ يدكأتو .لافطألاب
 .ثداح يأب مهيوذ غالبإ مهيلع بجي ىتمو ال نولوقي ىتمو لافطألل فرصتلا ةيفيك حرش يغبني

v اًئطاخ اًئيش اولعف دق مهنأ روعشو بنذلاب روعشلا وأ لجخلا رعاشم ببسب ءادتعالا نع نوغلبي ال لافطألا نم ريثك. 
 .ءيش يأ لوحو اًمود حوتفم امكنيب لصاوتلا باب نأ مهل يحضوو حضاو لكشب كلافطأ عم لصاوتلا ىلع يصرحا
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 يلاعفنالاو يعامتجالا لافطألا روطت معدي ًايفص ًاخانم ةملعملا ئيهت :يناثلا رايعملا

 همارتحاو فالتخالا ريدقت ف مهدعاستو لافطألا دنع ةيتاذلا ةيوهلا ززعت ةيميلعت ةطشنأ ذفنت :لوألا رشؤملا

 يصخشلا يعولاب روعشلا ينعي ةيتاذلا ةيوهلا حلطصمف . تاذلا ةفرعم لالخ نم سيئر لكشب ةيتاذلا ةيوهلاب روعشلا ةيمنت نكمي
 رصانع نم رصنعك هيلإ رظنيو تاذلا ةروص وأ تاذلا موهفمب هيلإ راشي انايحأو .مهتاوذ نع دارفألا هكلتمي يذلا يتاذلا كاردألا وأ
 . ةروصلا كلت نع درفلا هلمحي يذلا روعشلا وه تاذلا ريدقتو : ةسفن نع درفلا اهلمحي يتلا ةروصلا فصو نكميو . تاذلا ريدقت
 ًاروعش لافطألل يمنت يكل اهل ةيباجيإ روص ءانبو تاذلاب روعشلا ةدايزل ةدعملا باعلألاو ,صصقلا ,ةطشنألا نم ديدعلا كانه
 .همارتحاو فالتخالا ريدقت نم مهنكمتو ةيتاذلا ةيمهألاب

 يفصلا عمتجملا ءانب ف ةكراشملا ىلع لافطألا دعاست ةطشنأ ذفنتو تاربخ دعت :يناثلا رشؤملا

 دعبتو ,ةيباجيإلاو نواعتلا ىلع مهزفحت ,مهنيب اميف ةيوق ةنسح ةيعامتجا تالص دقع ىلع اهلافطأ دعاست نأ ةملعملا ىلع بجي
 وأ ةيميلعتلا باعلألاو لامعألا ف كارتشالا ىلع لافطألا عيجشت اهنمض نم ,تاربخو ةطشنأ قيرط نع ناودعلاو ةرطيسلا مهنع
 مهفيلكت كلذك .ميلس لكشب يفص عمتجم ءانب ف مهسيو لافطألل يعامتجالا ومنلا ىلع دعاسي اذهف ,ةيعامجلا ةيميلعتلا عيراشملا
 لكب مهبجاو ىلع اولبقيل هذاختا ف مهكارشإ وأ رارقلا ذاختا ىلع مهعيجشتو ,كلذ ةيلوئسم مهلمحتو ةيدرف وأ ةيعامج لامعأب
 .ةيدجو ةسامح

 تاعازنلا لحو ضوافتلا تاراهم ىلا لافطألا ميلعتل اجذومن ذفنت :ثلاثلا رشؤملا

 ٧٩ ةحفص ةملعملا ليلد ىلإ يرظنا
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 هرظن ةهجو مهفتو رخآلل عامتسالا ةراهم لافطألا ميلعتل ًاجذومن ذفنت :عبارلا رشؤملا

 .نيرخآلل اوعمتسي فيك مهملعت ,اهلبقتتو ةفلتخملا مهرظن تاهجول عمتست امدنع يهف لعفت ام لك ف لافطألل جذومن ةملعملا مدقت
 نولبقتيو مهسفنأ نع نوربعي مهلعجي ةلئسالا حرط ةيفيكو راوحلا بيلاسا ىلع مهديوعت نإ لب ,ًاماه ًارود لافطألا عم راوحلا بعليو
 .ةفلتخملا نيرخالا رظن تاهجو

 

 

 

ههيجوتو لافطألا كولس ةرادإ ف ةيقابتساو ةيئاقو بيلاسأ ةملعملا قبطت :ثلاثلا رايعملا  

ةضورلا ةلحرم لافطأ ىدل ةعئاشلا ةيكولسلا تالكشملا زيمت :لوألا رشؤملا  

ةيكرحلاو ةيحصلا تالكشملا :ًالوأ  
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 دق امنيب ,لسك درجم وه لفطلا بعت نأ ضعبلا دقتعي دقو .ةضورلا ف لفطلا حاجن لماوع نم مهم لماع ةيمسجلا ةحصلا ربتعت
 .ةيكرحو ةيحص تالكشم نع ةرابع نوكي

 ماعطلا لوانت تالكشم .أ

 ةيهشلا دقف تالكشم •

 ام عبتن ةلكشملا هذه لحن يكلو .ماعطلا لوانت ع هرابجإ بعصلا نم اهدقف اذإو هتيهش تاونس ٦ تحت لفطلا دقفي نأ ردانلا نم 
 نكامأو ةمعطألا لكش ف ديدجتلاو هيونتلا ىلع صرحلا ,ديري ام راتخيل هل ةيرحلا كرت ,ماعطلا لوانت ىلع هرابجإ مدع :يلي
 .همامأ لفطلا ههركي يذلا ماعطلا ةشقانم مدعو ,اهلوانت

 ماعطلا لوانت ف طارفإلا تالكشم •

 لمشت ةلكشملل ةببسملا لماوعلا .روكذلا نم رثكأ ثانإلا ىدل ةلكشملا هذه رهظتو نزولا ةدايز نم نوناعي لافطأ ٥ نم لفط كانه
 ةيسفن لكاشم نيدبلا لفطلا بحاصت هنأ ىلإ ةراشإلا نم دبالو .ةثوروملا ماعطلا تاداعو ,يمسجلا طاشنلا ,ةيسفنلا ةيحانلا
 الو همولن الف ةيقالخأ ةيضق ماعطلا عوضوم لعجن ال ,هعوج دتشي ىتح لفطلا كرتنال :يتآلا عبتن ةلكشملا لحن يكلو .ةريثك
 .نزولا ىلع ًارثأ هل سيلو ًاعفن يدجي ال خيبوتلاو ,لافطألل ةودقلا نوكن ,هبقارن

 طاشنلا طرفو هابتنالا صقن ةلكشم .ب

 طرفو هابتنالا صقنل اهيلع قفتم ةيصيخشت ريياعم كانه دجوت .لافطألا يب عئاش رمأ وه طاشن طرف وأ هابتنا صقن ثودح
 ف رثكأ وأ ضارعأ ٦ هيدل ترهظ اذإ باصم هنأ ىلع لفطلا صخشُيو .لفطلا ىلع رثكأ وأ ضرع روهظ يح مدختستو طاشنلا
 .رهشأ ةتس لالخ

 رصبلا نادقف ةلكشم .ج

 يئزجلا راصبإلا نادقف ةلكشم •

 رصبلا مادعنا /رصبلا فك ةلكشم •

 هتيؤر لاجم يذلا لفطلا وه انه دوصقملا .يعيبطلا نم ةبرتقم مهتيؤرو ةراظنلا نودتري نيذلا لافطألا نمضتت ال ةلكشملا هذه
 .فكلا اذه هل ثدح ىتم ةفرعم كيلع يغبني ,كلصف ف فيفك لفط كيدل ناك اذإ .ةقسانتم ريغ هينيع تاكرحو دودحم ءايشألل
 كلذل هومن ف ًارخأتم نوكي دق ًايرصب قوعملا لفطلا نأ ةراشإلا نم دبالو ?يشملا عاطتسا نا دعب مأ ?داليملا دنع هل تثدح له
 بيردتلاو عيجشتلا لضفُي .نيدلاولا نم ةدعاسم ىقلتي ال امدنع ًاصوصخو ئطاخ صيخشت هكولس صيخشتل ضعبلا هجتي
 هنإف لفطلا ىلع ضرع نم رثكأ رهظ اذاو لافطألا ةظحالم ةضورلا ةملعم ىلع يغبني .هسفن ىلع ًادامتعا رثكأ نوكيل يكرحلا
  .يعلاب ةلكشم دوجو ىلع لديس
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 :ًايرصب يقوعملا لافطألا عابشإ قرط

 اهريدقتو هتاذب لفطلا راعشإ •

 ةيكرحلا تاراهملا ةيمنت •

 لالقتسالا تاراهم ةيمنت •

 ةيسحلا تاربخلا قيرط نع ةيكاردإلا تاراهملا ةيمنت •

 ةيريبعتلاو ةيوغللا تاراهملا ةيمنت •

 ةيعامتجالا تاراهملا ةيمنت •

 عمسلا نادقف ةلكشم .ج

 مأ ?داليملا دنع هل تثدح له ?ةلكشملا هذه هل تثدح ىتم ةفرعم كيلع يغبني ,كلصف ف ًايعمس فيعض /قاعم لفط كيدل ناك اذإ
 بطاختلا ىلع ةردقلا نإف تاونس ٥ دعب هل تثدح اذإ امأ .ًالازعنا رثكأ نوكيسف ,ةرتفلا هذه ف هل تثدح اذإ ?يتنس نس دعب
 .رثأتت نل يظفللا

 ةيوغللا تابارطضالا ةلكشم .د

 .رصبلا نادقف وأ فعض و ,هيمف تاهوشت ,مكبلاو مصلا :لمشتو ةيحص بابسأ :مالكلا رخأت بابسأ

  .يلقعلا ىوتسملا فعض و ,لفطلا دنع ةدالولا دنع ةيضرملا ةباصإلا ,قطنلا ةزهجأ فعض :ةيوضع بابسأ

  .لفطلا اهل ضرعتي ةيبصع تامدص و ةيفطاع تامدص لمشتو :ةيلاعفنا بابسأ

 .اهديلقت وأ ةغللا ملعتل لفطلل ةيفاك صرف دوجو مدع :يوغللا ديلقتلاو ةاكاحملاب ةصاخ بابسأ

 .لفطلل ةيعامتجالا و ةيداصتقالا فورظلا :ةيعامتجا بابسأ

 لفطلل ةيدلاولا ةيانعلاب ةصاخ بابسأ

 هريثيو لفطلا سفاني نم دجوي ال وأ ,ديدج دولوم نم ةريغ ,تاراشإلاك مالكلا دنع هينغي ام دجو اذإ :هتاذ لفطلاب قلعتت بابسأ
 .ديحولا لفطلا لثم

 ةيلاعفنالا تالكشملا :ًايناث

 تاذلا ريدقت يندت ةلكشم .أ
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 ىلع ةلادلا لفطلا تاريبعتو تاراشإ ف مهلخدت قيرط نع كلذو نيدلاولا وأ ةملعملا رعشت نأ نودب ثدحي دق تاذلا ريدقت يندت
 .تاذلا ريدقتب روعشلا نم للقي يذلا لجخلاب مستت ةيلخاد لعف ةدر ثودحل كلذ يدؤيو اهنأش نم ليلقتلاو عاتمتسالاو مامتهالا
 :اهادافتنو ةلكشملا لحن يكلو

 ةياعرلاو مامتهالا نم هقح لفطلا ءاطعإ •

 ءانثلاو ةأفاكملا يدقت •

 ةيامحلا يدقت •

 ةاناعملاو ءاكبلا ةلكشم .ب

 نادقف ,ملألا ,تازاغلا ,ام صخش نع داعتبالا ,ةيوقلا سمشلا ةعشأل ضرعتلا ,عوجلا ,جيجضلا :ببسب نوكي دق :ةاناعملاو ءاكبلا
  :ةلكشملا هذه عم لماعتلا ةقيرط .ةئيسلا ةحئارلا وأ معطلا و ,بوغرم ءيش

 ةاناعملا نع ربعي لفطلا يعد •

 هرعاشمب فرتعا •

 ةاناعملا بابسأ يليزت نأ يلواح •

  .يقلخ قلق و ,يباصع قلق ,يعوضوم قلق :عاونأ ةثالث ىلإ قلقلا ديورف زيم :قلقلا .ج

 فوخلا ةلكشم .د

 ةسولمملا ءايشألا نم رمعلا مدقت عم لافطألا فوخ لقتني .رخآ لفطل ًاباذج ودبي دق ,لفط فيخي دق ام نأ ةراشإلا نم دب ال
 دنع فوخلا ىلع بلغتلل قرطلا مهأ .ةعئاشو ةيعيبط لافطألا فواخم نأ تاساردلا ريشتو .ةسولمم ريغلا ءايشألا ىلإ ةيداملا
  :لافطألا

 .لفطلا اهرعشتسي ةراس تاريثمب فيخملا فقوملا طبر •

 .فيخملا عوضوملا وأ فقوملا ىلع فرعتي يك لفطلل ةصرفلا ريفوت •

 .فيخي ال فقوملا نأ يبت لفطلل ةلثمأ ءاطعإ •

 .ةقثلا ةداعإو يظفللا ليلعتلا •

 رتوتلا ةلكشم .و

 .ثانإلا نم رثكأ روكذلا ىدل رهظي دقو ةريطخ ةلكشم رفاظألا مضق لثمي ال :رفاظألا مضق •
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 نم لفطلا صيلخت يرورضلا نم ,كلذ عمو .ةركبملا ةلوفطلا ف ةعئاش ةرهاظ ربتعي ماهبإلل يضرعلا صملا :ماهبالا صم •
 تامهم لفطلا ءاطعأ نأ امك .داشرإلا ةقيرط لهألا عبتي تاونس ثالث - ىلوألا يتنسلا ف .ةيباجيا ةقيرطب ةداعلا هذه
 .قرطلا لضفأ نم ًاضيأ دعي يتلوغشم هيدي ءاقبإو

 بضغلا .ح

  .ةيلاعفنالا كتاباجتسا ةجلاعمب يأدبا ,بضغلا عم لماعتلا ف يحجنت ىتح •

 .هب كفارتعا لالخ نم بضغلا ةدح فيفخت •

  .ةجيتن اهل سيل يتلا لاعفألا دودر نع ًاضوع لئادب ف يركف •

 يموقت كلعلو .هنزاوت ديعتسيل تقولا  نم ديزم ىلإ جاتحي كلفط نإف ,ءيشلا اذه لصح نإف ,كتالواحم لشفت دق كلذ عمو
  .ثدح امع هعم يملكتت نأ كنكمي أدهت نأ دعبو .كباعلأ هذهو كدحو ككرتأس هيربختو همضب

 ناودعلا ةلكشم .ــه

 لافطألا ضاير تاملعمل مدُق ءاتفتسا لالخ نم .ةيداملا ءايشألا وأ تاذلا وأ نيرخآلاب ررضلا قحلي يذلا كولسلا ناودعلاب دصقي
 راجشلاك ةلخادتملا ميهافملا نم هريغو ناودعلا موهفم يب نطلخي تاملعملا نأ حضتا ,لافطألا ضاير ف ًاعويش تالكشملا رثكأ نع
 .ءادعلاو

 امهالكو .رخآ درف ىلع يدرف لعف وه ناودعلا امنيب ,ينثا يب كرتشم لعفك جتنيو داح شاقنو لادج ىلع يوطني :راجشلا
 .امهضعبب ناطبتريو ةيلاعفنا ةنحش ىلع يوتحي

 فنعلا ىلإ ريشت يئادع امنيب ,تاذلا ديكأتو ةأدابملاك يباجيالا كولسلا نم عون ينعت يناودع ةملك نا ءاملعلا ضعب ىري :ءادعلا
  .يبلس ىنعم يناودع ةملك ذخات ةيبرعلا ةغللا ف امنيب .ةيبلسلا رهاظملاو ةوقلاو

 .ةيهاركلا ىلإ ليملاو ,ةيعامتجالا ةرطيسلا ,تاذلا ديكأت لثم ةيسفنلا تاريغتملا ضعب نم فلأتت ةيكولس ةمس :ةيناودعلا

  .نيرخآلا ىلع ءادتعا وأ جاعزإ هيلع بترتي دق امم هقوقح نع صخشلا ريبعت وه :تاذلا ميعدت

 :بولسألا ثيح نم ناودعلا لاكشأ

 يزمرلا /يداشرإلا /يظفللا ناودعلا •

 يندبلا ناودعلا •

 تاذلا وحن ناودعلا •

 تاكلتمملا ىلع ناودعلا •
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 :ضرغلا ثيح نم

 دوصقملا ناودعلا •

 يئادعلا ناودعلا - يليسولا ناودعلا

 دوصقملا ريغ يئاوشعلا ناودعلا •

 :لابقتسالا ثيح نم

 رشابملا ناودعلا •

 رشابم ريغلا ناودعلا •

 مورف مسقو ماده يضرم ناودع و ءانب يوس ناودع ىلإ ناودعلا ديورف مسق .يعامج ناودعو يدرف ناودع كانه نا نامك
 ناك اذإ ًاحيرصو ًاحضاو لفطلا ناودع نوكيو .يبلس ناودعو يباجيا ناودع كانهو .يضرم ناودعو ديمح ناودع ىلإ ناودعلا
 :هيدل

 نيرخآلا ءاذيإ ف ةبغرلا •

 ةيناودعلا لويملل اهتراثإو ةئيبلا طابحإ ةجرد •

 ناودعلاب طبترملا ملألاب روعشلاو قلقلا ةيمك •

 لجخلا ةلكشم .ي

 :لجخلا نم عاونا ثالث كانه

 يعيبط لجخ •

 عنطصم لجخ •

 يضرم لجخ •

 :يتآلاب انيلع ةلكشملا هذه هجاون يكل

 .بيدأتلا وأ باقعلل ةليسوك لجخلا مادختسا بنجت •

 .دقنلا نم للقو حدملا لمعتسا •

 .لفطلا ىلع سيلو ءيسلا فرصتلا ىلع كزيكرت لعجا •
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هعفاودو لوبقملا ريغ يعامتجالا كولسلا بابسأ زيمت :يناثلا رشؤملا  

             ةلوبقملا تايكولسلا نم دكأتلا ةيمهأ – ٢٦١ ةحفص ةضورلا ةملعم باتك ىلإ يرظنا

 ةيكولسلا تالكشملا ثودح عنمن ةيئاقوو ةيئامن ةيقابتسا بيلاسأ قبطت :ثلاثلا رشؤملا

 ةطشنألا ةرجح ف تالكشملا عم لماعتلا بيلاسأ – ٢٦٣ ةحفص ةضورلا ةملعم باتك ىلإ يرظنا

  لافطألل لوبقملا يعامتجالا كولسلا عيجشت بيلاسأ فرعت :عبارلا رشؤملا

 ةطشنألا ةرجح ةرادإ ف اهرودو زفاوحلا – ٢٦٦ ةحفص ةضورلا ةملعم باتك ىلإ يرظنا

  ةلوبقم ةيعامتجا تايكولس ف طارخنالا ف مهدعاست ةطشنأ ف لافطألا كرشت :سماخلا رشؤملا

 :فصلا لخاد اهب مايقلا كنكمي ةطيسب ةطشنأ سمخ كيلإ

 .ةضورلا ف لافطالا عيمجلو يساردلا ماعلل ىلوألا مايألا لالخ نوكت نأ بجي تاطاشنلا هذه

 .ةحيحصلا ةقيرطلابو اهئادأ نم لافطألا عيمج نكمتي ىتح ايموي تاطاشنلا هذه راركت بجي

 :طاشنلا لالخ لافطألا ةبقارم ةملعملا ىلع

 رصانع عم بعلي ,هلوح ثدحي ام ىسني ,ةلوهسب لغشني ,زيكرتلا هنكمي ال( هابتنالا ف ةلكشم لفط يأ ىدل دجوي له •
 .)نيرخآلا لافطألا قياضي وأ ىرخأ

 .خلا ,اديج عمسي نأ هنكمي ال ,تاملكلا ضعب قطني نأ هنكمي ال - قطن لكاشم لافطالا دحأ ىدل دجوي له •

 نيرخآلا لافطالا نم فاخي ,يوزنم ,لوجخ :لافطالا دحأ تظحال له •

 تاطاشنلاب مهمايق لالخ اروف مهتدعاسم نم ينكمتت يكل مهنم ةبيرق ينوك ,لافطألا ةبقارم يلصاو •

 تاداشرإلا مهف ف ةبوعص لافطألا ضعب ىدل تدجو له •

 .أوسألا وأ لضفألا تقولا رورم عم لفطلا تافرصت روطتل كتاظحالم يلجسو ةهبتنم ينوك •

 . طاشنلا ذيفنت ف نيرخآلا نم رثكأ رخأتي يذلا لفطلل رشابم هيجوتو ةدعاسم يمدق •

 طاشنلا ناقتا متي ىتح ءانثلاو عيجشتلا راركت عم , امامت هنم لافطالا نكمتي ىتح لافطالا عم طاشنلا يررك -  •

 :حيحص لكشب اهلامعتسا لافطألا ملعتيل تارابع 5 يراتخا •

كمسا وه ام تنأو .------ يمسا انأ ,ابحرم . 

اذه لمعتسا نأ ديرأ ,ءاجر . 
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ائيش لوقأ نا ديرأ ,كلضف نم . 

ينجعزي هنأل ,اذه لمع نع فقوت ءاجر . 

 .لوالا أدبا تنا ...رودلاب بعلن انيلخ

 .ةرابع لك نم لقألا ىلع خسن 3 لمع ىلع يصرحا .ةليمج ناولأو قارب لكشب .ةريبك تاقصلم ىلع ةرابع لك يبتكا

 .فصلا ناردج ىلع تاقصلملا هذه يتبث

 :وه يمسا ًابحرم – ١ طاشن 

 ( ” ....... يمسإ انأ , ابحرم ” _ ةيلاتلا ةرابعلا ديدرت لافطالا نم يبلطأ .ةرئاد ف )طقف لافطأ 10-6 نم( لافطأ ةعومجم

 .(لوقت اذامو ةبوتكملا تاملكلا ىنعم مهل يرسفو مهيدشرأو تاقصلم 3 ىلع ةرابعلا يبتكا

 انأ ابحرم ” لوقيو مامألا ىلا مدقتي لفط لك .ضعبلا مهضعب ىلع مهيفرعو يرئاد لكشب فافطصالا لافطألا نم يبلطأ

 “.... دمحأ  يمسإ

 .“دمحأ ابحرم” اولوقي نا بجي نيرخآلا لافطألا

 ?كمسأ وه ام تنأو .)--( يمسإ انأ ابحرم” لوقو يميلا ىلإ فافتلالا لافطألا نم يبلطأ

 ةرابعلا سفن ديدرتب ضعبلا مهضعب ىلع فرعتلاو ةرئادلا ف يشملا لافطألا نم يبلطأ .هتاذ ءيشلا لوقو راسيلا ىلا فافتلالا  مث
 .رخآلا ىلا دحاو نم مهئامسا ركذو

 .عمس وأ تاصنإ ةلكشم هيدل وأ هسفن ىلع فيرعتلا عيطتسي ال لفط يأ دوجو ظحالتو ةعومجملا بقارت نأ اهيلع ةملعملا

 مهيلع نيرخآلا لافطألا فيرعتو نيرخآلا ىلع مهفيرعت قيرط نع مهيمعداو لكاشم مهيدل نيذلا لافطألا مه نم يددح

 . مهيعجش – اه/هسفن فيرعت اه/هنم يبلطاو ,لفطلا ىلإ كسفن فرع

 .تارابعلا سفنو ةقيرطلا سفنب فراعتلا ىلع مهيعجش .رخآ لفط ىلع هيفرعو هدي نم لفطلا يذخ

 .تارم 3-2 نم كلذ يددر

 مهيركذو فصلا طئاح ىلع قصلملا قيلعت نكمي نيأ لافطالا يلأساو ".... يمسا انأ ابحرم" ,تارابعلا عم قصلملا يذخ نآلاو
 .ةليمجلا تاملكلا هذه لامعتساب
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 .ةيجراخلا ةحسفلا بناجبو ,بعللا ةقطنم ف ,بابلا بناجب فصلا لخدم ىلع – نكامأ مهيلع يحرتقا

  ٢ طاشن

 تارايس ,نيوالت ,مالقا ,نوكي نا نكمم .لفط لكل ءيش اهيلعو ةلواطلا لوح سولجلا مهنم يبلطاو لافطالا عم ةّركلا يديعأ
 .لافطالا مادختسال فصلا ف ةدوجوم ةريغص ءايشأ يأ ,ةريغص

 ةرابع مهمادختسا نم يدكأت ......اذه مادختسا يتعاطتساب له ,كلضف نم " :ةيلاتلا ةرابعلا مادختسا راركت لافطألا نم يبلطأ
 ?ءيشلا اذهب بعلا نأ وأ/ مادختسا عيطتسأ له ,كلضف نم"

 "كل زوجي معن وأ كناكمإب معن" ,ةرابع مدختست  نا اهيلع ةعومجملا

 .ديري يذلا ءيشلا ذخأ لفطلا عيطتسي ,تارابعلا هذه لثم ةعومجملا لوقت نأ دعب

 .ةقيرطلا سفنب يعم ءيش لفط لك ذخأي ىتح نيرمتلا اذه يررك

 ءيش يأ لمعتسن امدنع تارابعلا هذه امئاد مدختسن فوس .يبدؤمو ادج يفيطل اعيمج متنك !مكل اركش , لوقت نأ ةملعملا ىلع
 .ريغلل اكلم

 تارم سمخ ةرابعلا راركت مهنم يبلطا "?اذهب ب

 ءيش يأ ذخأ لبقو . ةلواطلا ىلع ةدوجوملا ءايشالا نم دحاو ذخأ ةرئادلا ف لفط لك نم يبلطأ

 ."مكل اليزج اركش .ةلواطلا ىلع ءايشألا عيمج اوديعأ اءاجر ",لافطألل لوقت نأ ةملعملا ىلع

 مادختساب لافطألا ريكذتو .بعللا لالخ ةحيحصلا تارابعلا نومدختسي لافطألا نأ دكأتلل رارمتساب لافطألا ةبقارم ةملعملا ىلع)
 لوصألا لافطألا عبتيس ,ةقيرطلا هذهب .مهصخي ال ضرغ يأ ذخأ دنع ناذئتسإلاو لاؤسلا ةيمهأ حرشو .امئاد تارابعلا
 نم ةقياضم يأ نودب , ءايشألا مادختسا مهتعاطتساب نأ نوملعتي فوسو .نيرخآلا ءايشأ مارتحا ف ةحيحصلا ةيعامتجالا
 (.رخآلا

 ًائيش لوقأ نأ ديرأ انأ تحمس ول -٣ طاشن

 يرئاد لكشب ضرألا ىلع سولجلا لافطألا نم يبلطأ

 (خلا ...,ةرايس ,ةرجش ,ةرودنب :لاثم( ةلوهسب هفصي نا هناكماب ءيشل ةروص لفط لك يطعأ
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 وأ( تارم 5 تارابعلا ةداعإ لافطألا نم يبلطأ ".ائيش لوقأ نأ بحأ انأ ,كلضف نم " كدعب نم ةرابعلا رركي نا لفط لك نم يبلطأ
 (.حيحصلا لكشلاب اهمادختسا مهناقتإ نم يدكأتت ىتح

 " .مهيلإ يثدحتو لافطالا ىلإ ةلفط ةروص راهظاب يموق مث نمو , "ائيش لوقا نأ دوأ ,مكلضف نم" ,كلوقب طاشنلاب يئدبإ انهو
 "!ائيش لوقأ نا ديرا انا ,تحمس اذإ " ,لوقتو اهدي عفرت ائيش لوقت نأ ديرت ةرم لك .ثدحتتو بعلت نا بحت ىهس " ىهس هذه
 ?هتزوحب يتلا ةروصلا نع انل حرشي نأ ديري مكنم نم .نالا برجن ايه .ىهس لثم لوقن نا انلك ركذتنل

 ةرابع مادختسا اعيمج لافطأ ,متحمس ول وأ ,كلضف نم "لوقيل لفطلل كعيجشت نم يدكأت .اه/هتروص نع ثدحتيل لفط يراتخا
 "لضفت معن "وأ "!!!كل نذأن معن "

 .هتزوحب يتلا ةروصلا نع ثدحتيو !متحمس ول ...لوقيو طاشنلا اذه سرامي نا بجي لفط لك

 مهيلع لافطالا عيمج "ائيش لوقأ نأ دوا ,اوفع وأ , متحمس ول" لفط لك لوقي روفلا ىلع ,كلذ لوقي امدنعو ".ائيش لوقأ نأ دوأ 
 ىلع مهدعاسيو .ضعبلا مهضعبل ءاغصإلاو ملعتلا ىلع لافطألا عجشي طاشنلا اذه( ."كناكمإب معن وأ , لضفت معن " ةرابعب درلا
 .نيرخآلا ةقياضم مدع لافطالا مهفي , طاشنلا اذه لالخ نم .رخآلل عامتسالاو ,فصلا لخاد ثيدحلا لبق ناذئتسالا مهف
 كلذ اوركذتي مل نيذلا يدعاسو ,فصلا لخاد ثيدحلا لوصأو ةحيحصلا دعاوقلا اوعبتا نيذلا لافطالا عيمج يمعداو يركشأ
 ).ضايرلا ف ةفلتخم نكامأ ف طاشنلا مهعم يديعأو

 !كلذ لمع نع فقوت ءاجر – ٤ طاشن

 يرئاد لكش ىلع سولجلا لافطألا نم يبلطأ

 ,مهباعلأ ذخا ,خارصلا ,عفدلا -نيرخآلا لافطألا نم هل ضرعتلا بحي ال دحاو ءيش ىلع لاثم يكيطعي نأ لفط لك يلأسإ
 ةقئال ريغ تاملك مادختسا

 يبلطأ ,يلاع توصب سيل نكلو طبضلاب وددري نأ بجي "!اذه لعفت ال ءاجر "...كدعب نم ديدرتلاو فوقولا لافطألا نم يبلطأ
 .تارم 5 كلذ راركت مهنم

 اددجم ضرألا ىلع سولجلا لافطألا نم يبلطأ

 يذلا لفطلا .رخآ لفط فتك ىلع بطبطي وأ /ءطبب عفدي نأو ةرئادلا لوح نارودلا هنم يبلطأ .فوقولا دحاو لفط نم يبلطأ
 "!كلذ لعف نع فقوت ءاجر " ,حوضوب لوقي نأو فقي نأ بجي ,هيلع لعفلا ىرج

 .ضعبلا ضعب بناجب اوسلجي نا يلفطلا ىلع كلذ دعب
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 فقوت ءاجر", لوقلاو فوقولا هيلع رخآلا لفطلا .رخآ لفط برقب مدقتلا هنم يبلطأ .ةرئادلا لخاد فوقولا رخآ لفط نم يبلطأ
 .ضعبلا مهضعب بناجب اسلجي نأ بجي نالفطلا كلذ دعب ."كلذ لعف نع

 وأ خارصلا وأ ,برضلل يعاد يأ دجوي ال :حرشت نأ اهيلع ,دحأ مهقياضي امدنع هلوق مهيلع امب لافطألا ركّذت نأ ةملعملا ىلع
 غلبي ناو "كلذ لعف نع فقوت ءاجر" ةرابعلا مدختسي نأ هيلع ةقياضم يأل لفطلا ضرعت اذأ .ةضورلا ف ةيبان تاملك مادختسا
 .كلذب ةملعملا

 !!!كلذ لعف نع فقوت اءاجر ...تارابعلا عم قصلملا لافطالا دهاشي نأ بجي

 .طاشنلا قيبطت ف ةبوعص مهيدل نيذلا لافطألا يدعاسو فرصتلا اذه ةيباجيإ تارابعب يززع

 هلوقي ام ىلإ ةملعملا لامهإ .اهنم لك عم بواجتلاو لافطألا نم تاظحالملاو ىواكشلا عيمج ىلإ عامتسالا ةملعملا ىلع :ةظحالم
 .فصلا جراخ يبلسلا كولسلا ىلا لافطألا دوقي فوس لافطألا

 ًالوأ تنأ آدبا ..بوانتلاب ..ًارود ذخأنل – ٥ طاشن

 قلطلا ءاوهلا ىلا لضفيو فصلا جراخ لافطألا يذخ

 .بعللا ىلع لفط لك بوانتيل ةجاردلا وأ ,ةحوجرالا يمدختسا

 .مامالا ىلا رصقألاو فلخلا ىلا لوطألا ..لوطلا بسح روباطلاب اوفطصي نا لافطالا نم يبلطا

 (?ناكملا ف دوجوم طاشن وأ ةبعل ةيا وأ ....ةجاردلا بكري وأ( حجرأتي نا ديري نم " : مهيلأسإ مهفافطصا دنع

 ذخاي لفط لك ذخأي نأ يدكأت , ةحوجرالا ديري مهنم ديدعلا دجوي هنأ مهل يحرشا .هسفن ءيشلا لعف نودوي لافطالا لك ةداع
 "!الوا ءدبلا كناكمإب ... بوانتلاب بعلنل ,ارود ذخأنل ,ةرابع مادختسا قيرط نع ,بعللا ف ارود

 "!الوا أدبا تنا .بوانتلابً ارود ذخأنل" ,ةرابعلل لافطألا مادختسا نم يدكأت

 فوس اذكهو " بوانتنل " ةرابع اومدختسيو طاشنلا اوسراميل ,هفلخ دوجوملا لفطلا عم لفط لك بوانتي نا لافطألا نم يبلطأ
 .بعللا ف لافطألا بوانتي

 ةملعملا ىلع .خلا.... يجاحألا ,ةبتكملا ناكم وا ..الثم بعلل صصخم ناكم ف ,اضيأ فصلا لخاد همادختسا نكمي طاشنلا اذه
 "!بوانتلاب ءاجر " طئاحلا ىلع اهقيلعتو تاملكلا مادختسا زيزعت

 لوبقملا يعامتجالا كولسلا روهظ تالامتحا ةدايزل ةطشنألا ذيفنت ةقيرطو ملعتلا ةئيب لدعت :سداسلا رشؤملا
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 ملعتلا ةئيب ميظنت – ٢٦٦ ةحفص ةضورلا ةملعم باتك يلإ يرظنا

  ةينيتورلا تاءارجالاو ةيفصلا تاميلعتلاو دعاوقلل ةحئال لافطألا عم ةكارشلاب عضت :عباسلا رشؤملا

 ةيكولسلا تالكشملا ثودح عنم ققحت يتلا ئدابملا – ٢٦٠ ةحفص ةضورلا ةملعم باتك يلإ يرظنا

 يتاذلا طبضلا نم ًايئامن مئالم ىوتسم ريوطت ف لافطألا دعاست بيلاسأ عونت :نماثلا رشؤملا

 لفط ىدل ةيكولسلا تابارطضالا ضفخل مزال يوبرت خانم رفوي يرادإ طمن وحن – ٢٦٨ ةحفص ةضورلا ةملعم باتك يلإ يرظنا

 تاءارجإلاو تاوطخلا نم ةعومجم – ٢٧١ .ةضورلا

 

 

 

  هحيحصتو ههيجوتو لافطألا كولس ةرادإ ف ةيباجيإ ًاقرط ةملعملا مدختست :عبارلا رايعملا

     لوبقملا ريغ كولسلا حيحصتل عباوتلل اهمادختسا نم رثكأ لوبقملا كولسلا عيجشت بيلاسأ قبطت :لوألا رشؤملا

 :سمخ عيجشتلا تاراهم : لفطلا تاذ زيزعت ) عيجشتلا ( لاعفلا حيدملا

 .) لفطلا تاردقب ناميألا . مارتحاب مهتلماعم -. مهدهج ريدقت – مهتميقب روعشلا ىلع مهتدعاسم – مه امك لافطألا لبقت(
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 .ةغلابم نود ةددحم لمج ف لوبقم كولس نم لفطلا هب ماق ام فصت ةيفصو لمج ) عيجشتلا ( لاعفلا حيدملا

 ( ةأفاكملا وأ حيدملا ( باوثلا لحم ( هززعنو هتبثن نأ دون يباجيا كولس لفطلا نم رهظ اذإ : هتقو

 . يباجيإلا كولسلا زيزعتو ديدج يباجيا  كولس ينبت - : هفده

 : لاعفلا حيدملا مادختسا دع اهتاعارم نم دبال تارابتعا

v قدصلا  

v يدرف  

v يروف  

v يرطفل ءاكذلل سيلو لفطلا اهلذبي يتلا تالواحملل هجو  

v حيدملا لمج ىلع حورلا نم ءيش ءافضإ 

 نم ربكا اتيب تينب ميهاربإ ( لاثم . هريغب سيلو هسفنب لفطلا نراقي - \ ةملعم كنأك اهرخآل اهلوأ نم ةصقلا تدرس ةراس \ لاثم 

 )سمأ هتينب يذلا

 ٧٦ ةحفص لاعفلا حيدملا وأ عيجشتلا تافصاوم ةملعملا ليلد ىلإ يرظنا

  ةيفصلا دعاوقلا قيبطت ف ةيباجيإ قئارط لمعتست :يناثلا رشؤملا

 : باوثلا

 نوكي دق  

 . تنسحأ – زاتمم حيدم تاملك •

 ) لوألا – دحاو نسحأ ( هريغ عم هتنراقم •

 )اهريغ وأ تايولح ( ايادهو تآفاكم •

 :راركتلا نم ةدم دعب لفطلا لعف در

 . لمعلا وأ عوضوملاب لفطلا مامتها لقي •

 . لمعلا ةلوازم ف مهئاقب ةدم رصقت •

 لمعلا ف ةداعسلاو ةعتملا لفطلا دقفي •
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 : هتايبلس

 . يجراخلا لكشلا ىلإ بولسألاو ءادألاب مامتهالا تلوحو مهنم ةعبانلا ةيلخادلا زفاوحلا عاضأ ةملعملا لخدت •

 . ةيجراخ زفاوح لب ةياغ كولسلا وأ لمعلا ىلع مكحلا مادختساو زئاوجلا ربتعت ال •

 . هئاقتا لجأ نم هسفن لمعلاب ريكفتلا نع لفطلا دعبت ةيجراخلا زفاوحلا هذه ةرثك •

 . ةيجراخلا ةيسفانتلا وأ تآفاكملا لين وحن لفطلا دهج زيكرت لوحت •

 . ةملعملا ءاضر رظتني وهف اهيف رثعتيو هسفن ىلع دمتعي ال لفطلا لعجت •

 ٦٢ ةحفص كولسلا هيجوت ف ةيئاقولا بيلاسألا – ةملعملا ليلد باتك ىلإ يرظنا

   هتايوتسمو يسفنلاو يندبلا باقعلا عاونأ لك قيبطت نع ًامامت عنتمت :ثلاثلا رشؤملا

 ف ةوسق – ةدشب كسم – زه  عنقم باقعلا نوكي دقو توصلا عفر – متش برض يونعم وأ يدام ءاذيإ نم حوارتي : باقعلا

 . هجولا تاريبعت

 : كلذ نم لفطلا لعف در

 . ةنهملاو ةلذلاب روعشلا •

 . درمتلا وأ زجعلاب روعشلا •

 : هتايبلس

 . لوبقم ىلإ ضوفرملا كولسلا ليوحتل هيجوتلا قرطو يبلسلا كولسلا بابسأ ةفرعم نود الئاح فقي •

 . افوخ هنم برهتلا لفطلا فده نوكيف فده ىلإ باقعلا لوحتي •

 . هسفن نع ريبعتلاو ريكفتلل ةصرفلا لفطلا يطعي ال •

 )يلخادلا طابضنالا ( ةيلوؤسملا ىلع بردتي ال •

 . هريغ ةدايقو هسفن ةدايق عيطتسي ال وهو ربكيو اهحيحصتو هؤاطخأ ةيلوؤسم لمحتي ال •

 . ةرمتسم برح حبصتف مارتحالاو ةدوملاب فصتت يتلا ةملعملا عم ةقالعلا ىلع رثؤي •

 )فينع ساسحإلا دقاف لفط وأ – رغاص ليلذ لفط ( ةليصحلا حبصتف ءاذيإلاو فنعلل لاثم ةودقلا ةملعملا نوك •

 ٧٣ ةحفص باقعلا ةملعملا ليلد ىلإ يرظنا

 مهكولسل اهترادإ دنع لافطألا مرتحت :عبارلا رشؤملا
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ام ءيش هيلع ضرفل طلستلاو هتيصخش حبكو ددشتلا مدعو ةيورب هعم لماعتلاو لفطلا تاذ مارتحا بجاولا . 

لوبقملا ريغ كولسلا عم لماعتلا دنع اهئوده ىلع ظفاحت :سماخلا رشؤملا    

 اًتقو اهضعب قيبطت قرغتسي دقو ,فقوملا فالتخاب فلتخت يتلاو ,كولسلا ليدعتل ةلهسلا بيلاسألاو تاودألا نم ديدعلا كانه
ةلوبقم ريغلا تايكولسلا عم ءودهلاو ربصلاب ىلحتت نأ ةملعملا نم بلطتي امم ;لفطلا ىلع ريثأتلل ءيشلا ضعب ًاليوط . 

قاستاب كولسلا هيجوت تايجيتارتسا قبطت :سداسلا رشؤملا  

 :  لفطلا كولس عم لماعتلل ةبسانملا تاوطخلا

 ةلكشملا مهفت ةلحرم : )  ةلكشملا (  كولسلا ددحت .1

 . يبلسلا كولسلا •

 . لفطلا لبق نم هينبت بولطملا كولسلا •
 . ةضورلا ف يئاقولا بولسألا ف للخ وأ لفطلا صئاصخ ىلإ بابسألا عجرت ام ابلاغ : هبابسأ يصقت .2
 : يتآلا يعارت : لعفت اذام .3

 ةيباجيا لمج – مزاح ئداه توصب هعم ثدحتت – هسملت– هينيع ف رظنت – لفطلا ىوتسمل لزنت  ( : دسجلا ةغل •

 .)ىنعملا ةموهفمو ةريصق

 . ةملعملاو لفطلا يب يدرف هيجوتلا •

 . تاقوألا عيمج ف تابثلا •

 .راركتلا :لوقت اذام •

 .قدصلا •

 .هكولس بحأ ال نكلو لفطلا بحأ بحلا بحس نع داعتبالا •
 كولسلا هيجوت حيتافم : لوقت اذام .4

ءاحيإلا   --------  ليدبلا -----   قحلاب فارتعا  ---    ةيباجيا لمج  

ةيباجيإلا لمجلا   

  يبلسلا كولسلل قرطتلا نود هباستكا بولطملا يباجيإلا كولسلا فصت ةريصق لمج •

  يهنلا وأ يفنلا نم ةيلاخ •

.)كيلي امم لكو كنيميب لكو لا مس مالغ اي ( : ملسو هيلع لا ىلص لاق : ةودق لا لوسر ف انلو   
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ضكرت ال دمحم نم الدب ) ءودهب يشمن دمحم ( لاثم  . 

  قحلاب فارتعا

 ةيبلسلا هرعاشم نع ريبعتلا ي هقح وأ داوملا  مادختسا ف هقح هقوقح ظفح وأ لفطلا تاذ مارتحا فدهب ةملعملا اهمدختست لمج 
.اهلبقتو نيرخآلا رعاشم مارتحا ىلع هبيردتو اهلبقتو ةيباجيإلاو   

يداملا ليدبلا ----  قحلاب فارتعالا  بحاصي ام ةداعو   ------  نفلا نكر لخدت بحت كنا دعس اي فرعا انأ : لاثم  

  يداملا ليدبلا

 لخدت بحت كنا دعس اي فرعا انأ ( لاثم . هسفنب اهحرتقي دق ىرخأ لولحل لفطلا ريكفت هيجوتل كلذو  ةزهجأ وأ تاودأو داوم 
).كئاقدصأ دح يهتني ىتح نكر يأ راتخت نكمم ----- نفلا نكر  

  ءاحيإلا

 هيجوت ىلإ فدهت لمج وهو , ءاحيإلل أجلت انهو هيف بوغرم ريغ كولسب مهدحأ موقي نأ عقوتت اهلعجي اهلافطأب ةملعملا ةفرعم 
.هب مايقلا لفطلا نم ةملعملا بغرت يباجيا كولس وحن لفطلا كولس   

هدعب ناكملا فظنيس  دمحم : لاثم   

٦١ ةحفص كولسلا هيجوت ةملعملا ليلد ىلإ يرظنا  

).. ,نولزعنملا لافطالا ,نورمنتملا لافطألا(ً الثم لافطألاب ةصاخلا تالكشملا عم لماعتلل ةمئالم بيلاسأ فظوت :عباسلا رشؤملا  

 اهل اهتاذ دحب ةمئاق ةلحرم دعت يتلا ةلحرملا هذه مهف ىلإ جاتحن اننأف هكولس هجونو ةضورلا لفط ىلع رثؤن نأ عيطتسن يكلو
 ملعتي لفطلا نأل كلذو ةيكرح سحلا  ةلحرملاب تيمس دقل .ةقحال وأ ةقباس ةلحرم يأ نع فلتخت يهو اهتازيممو اهتافص
 سوملم وه ام زيمي لفطلا كاردإ ىلع زيكرتلل ةيروصلا ةلحرملاب اضيأ تيمس دقو .ةكرحلا ةرثكو ساوحلا ةطساوب  اهيف
 هيلع بعصيو )سوسحم ( يسركلاو رجحلا موهفم بعوتسي ةضورلا لفط  : الثمف .ديرجتلا تايلمع هيلع بعصيف سوسحمو
  :يتآلاب ةضورلا ةلحرم ف زاجيإب ملعتلا فصو نكميو . )درجم ( صالخإلاو ةيحضتلا باعيتسا

  )صحفي – بقاري – لمأتي – قوذتي مشي – سملي   -  عمسي  ( هساوح لماكب ةضورلا لفط ملعتي •

 ىلع هقرطي هعفدي هلزنيو هعفري هديب ءيشلا كسمي  وهف هب ةطيحملا داوملا عم رشابملا هلماعت لالخ نم ومنيو ملعتي •
 . رخأ ءيش عم هنراقي هتوص ىلإ تصنيو ضرألا

 . فصي – دشني – دلقي – ددري – بيجي – لأسي – حرشي – ملكتيو ايوغل ومنيو ملعتي •
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 ليختي – لكشي – مدهي – ينبي – ممصي – نهدي – مسري : ةفلتخم قرطب هسفن نع ربعي وهو ومنيو ةضورلا لفط ملعتي •

 .قصليو صقي –

 .ةحيحصلا تايكولسلا ميعدتل طاشنلا تاسلج مظنت فيك ٢٧٢ ةحفص ةضورلا ةملعم باتك ىلإ يرظنا
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

كتفرعم يربتخا  
 

 ::ىمسي ,ةئطاخ تناك ولو ةلقتسم ةقيرطب فرصتي امدنع لفطلا هجو ف ةماستبالاو هابتنالاو حدملا

 ةبوقع .1
 ديدحت .2
 عيجشت .3
 ءارطا .4

 تافص نم ةفص ىلع لدت ةيآلا هذه" كلوح نم اوضفنال بلقلا ظيلغ ًاظف تنك ولو مهل تنل لا نم ةمحر امبف" :ىلاعت لاق
 :يه ةملعملا

 لافطألا ةباثإ نسحت نأو ةيساق نوكت الأ .1
 سفنلا ف ةقثلاب عتمتت نأ .2
 صالخإو سامحب اهلمع ىلع لبقت نأ .3
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 يجراخلا اهرهظمب متهت نأ .4

 روعشلا صقنو ةيلوؤسملا نم فوخلاو رابكلا ىلع هدامتعا ةرتف ليوطتو لفطلا ةيامح ف ةغلابملا ةجاحلا هذه عابشإ قوعي امم
 :يه ةجاحلا هذه ..... ةأدابملاو ةقثلاب

 حاجنلا ىلإ ةجاحلا .1
 لالقتسالا ىلإ ةجاحلا .2
 تاذلا ديكأت ىلإ ةجاحلا .3
 ةطباض ةطلس ىلإ ةجاحلا .4

 :وه لافطألا دحأ دنع ةئجافم يدارإلا لوبت ةلكشم روهظ دنع هعابتإ بجاولا لوألا ءارجإلا

 .لفطلا ىلع باقع وأ ءازج ضرف .1
 .ةيزاغلا تابورشملا لوانت نم لفطلا عنم .2
 .لفطلا اهبرشي يتلا لئاوسلا ةيمك نم ليلقتلا .3
 .ةلكشملل ةيوضع بابسأ دوجو مدع نم دكأتلا .4

 ًاديدهت رثكأ لفطلا اذه تاجاح يأ .مونلا ةلق نم بعتلاو عوجلاب رعشيو ,ةخسو سبالم ًايدترم ةضورلا ىلإ لافطألا دحأ يتأي
 :تاجاحلل ولسام مرهل ًاقفو

 .ةيجولويبلا .1
 .بحلا .2
 .نمألا .3
 .تاذلا ريدقت .4

 :ةلوبقم ةقيرطب كولسلا ىلع لافطألا عيجشتل ةيمارلا ةملعملا دوهج ةمدخ ف رشابم لكشب بصت ةيئاقو ةسرامم لثمت ةيتآلا يأ

 .بعللا نم مهمرحتو ةيكولسلا دعاوقلا نوفلاخي نيذلا لافطألا لزعت .1
 .يطبضنملا ريغ لافطألا رسأ عم لعاف لكشب لصاوتت .2
 .يطبضنملا ريغ لافطألا ىلإ ثدحتت نأ ةيوبرتلا ةدشرملا نم بلطت .3
 .ةينيتورلا تاءارجإلاو ةيفصلا دعاوقلل ةحئال لافطألا عم ةكارشلاب عضت .4

 :لافطألا ينب صرفلا يواستو ةلادعلا ف مهست ةحيحص ةسرامم لثمت ةيتآلا يأ

 .اهـتاذ ةقيرطلاب هـسفن ءيـشلا مّلعت لافطألا عـيمج نم ةملعملا عقوتت .1
 .هنارقأ يقاب نم لقأ وأ رثكأ لفط يأ زجني نأ نود ةملعملا لوحت .2
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 .لافطألا ينب تاقورفلل بيجتسي امب ملعتلا تاربخ عونت نأ نم ةملعملا دكأتت .3
 .لافطألا عـيمجل ةدعاـسملاو مامتهالا نم ردقلا سـفن ةملعملا يطعت .4

 :يحصلا لاجملا ف ةضورلا جاهنم ةيلعاف ىلع ىوقأ ًارشؤم مدقت ةيتآلا جئاتنلا يأ

 .ةـيئاذغلا ةـبجولا ةرـتف ف هل مدقـي ام لك لفطلا لوانت .1
 .يحص ريغ ماعط فانصأ لوانت هضفرو لفطلا عانتما .2
 .ضرملا نع ةلوؤسملا بابسألاب ءابآلا يعو ىوتـسم عافترا .3
 .مهلافطأل ةـيحصلا ةيذغتلا تاداـشرإب تاهمألا مازتلا .4

 :كولسلا حيحصت تاءارجإ دحأك )لزعلا( ـب دوصقملا حضوت ةيتآلا تارابعلا يأ

 .تقولا نم ةرتفل لفطلا نم ةلضفملا ءايـشألا وأ تازايتمالا بحـس .1
 .لوبقملا ريغ هكولـس فقوتي ىتح لفطلا عم لعافتلا نع ةـملعملا فقوت .2
 .هتدعاـسم نع عانتمالاو لمعلا ءاـنثأ لفطلا ةعباـتم نع ةملعملا فقوت .3
 .ةريصق ةينمز ةرتفل ةدح ىلع هعضوو لعافتلا فقوم نم لفطلا بحس .4

 :داوملاو تاودألا نم نيابتمو عساو ىدم ةملعملا ىدل رفوتي نأ بيج اذامل حضوت ةيتآلا تارابعلا يأ

 .ةعرسب داوملا نوكلهتسيو تاودألا فالتإب لافطألا موقي .1
 .اهئارـش ف ةرم لـك تقولا ةعاـضإل رطـضت ال يك .2
 .ةعفترم مهتيعفاد ظفحي يذلا عيونتلا طرش لافطألل ققحتل .3
 .مهدالوأ ىلع لخـبت ال ةـضورلا نأ لـهألل تبثتتل .4

 :يه ةدحاو ادع ام لفطلل دعاوقلا عضو دنع اهتاعارم بجاولا طورشلا نم ةيتآلا عيمج

 .ليلق اهددع نوكي .1
 .أطخلا كولسلا نع فقوتلا ملعت .2
 .ةنورملاب زاتمـت .3
 .يباجيإ لكشب غاصت .4

 ىلع ردقأ يتآلا نم .صقملا لامعتساو نيولتلاو مسرلا تاراهم ف هنارقأ نع رخأتم لافطألا دحأ نأ )دنه( ةملعملا ظحالت
 :لفطلا ةلاحل حيحص مهف ىلإ لوصولا ف ةملعملا ةدعاسم

 .ةضورلا ةضرمم .1
 .ةضورلا ةريدم .2
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 .ينهملا ليهأتلا ةيئاصخأ .3
 .ةيسفنلا ةدشرملا .4

 ثيدحلاب مهلاغشنا ةجيتن لافطألا نم ددع هابتنا تتشت ,ةقلحلا تقو ف ديدج موهفم ضرعب )ةيردب( ةملعملا تأدب نأ دعب
 :فقوملا اذه عم لماعتلل ةمءالم رثكأ ةيتآلا تاسرامملا يأ .يبناجلا

 .يهبتنملا ريغ مهنارقأل لافطألا عيمج هابتنا تفلو ,موهفملا ضرع نع فقوتت .1
 .هكولسل ًاريسفت مهدحأ نم بلطت مث يهبتنملا ريغ لافطألا وحن رظنتو فقت .2
 .ةيفصلا ةفرغلا ةيواز ف اوفقي نأ يهبتنملا ريغ لافطألا نم بلطتو فقوتت .3
 .ثيدحلا نع اوفقوتي ىتح لافطألل يرصب حسم ةيلمعب أدبتو مالكلا نع فقوتت .4

 :ةملعملا نم حيحصلا فرصتلا ام ,لوبقم ريغ ئطاخ كولس لفط لمع دنع

 ةحماستمو ةفطاعتم .1
 ةمزاحو ةئداه .2
 ةعدارو ةبيهم .3
 بو أ .4

 :لافطألا ةلماعم ءوس بابسأ

 ةيرسألا تانحاشملا .1
 ةرسألا ىلع ةديدشلا طوغضلا .2
 يمسجلا لامهإلا .3
 قبس ام عيمج .4

 اذه لثمل ىوقألا رربملا لثمت ةيتآلا يأ .لوبقملا ريغ لافطألا كولس عم لماعتلا دنع يندبلا باقعلا مادختسا يبرملا ىلع رضحي
 :رظحلا

 .تقؤمو فيعض يندبلا باقعلا رثأ .1
 .يسفنلا ىذألل لفطلا يندبلا باقعلا ضرعي .2
 .لفطلا عدر ف يندبلا باقعلا لشفي .3
 .هيبنجت تايكولس ىلإ يندبلا باقعلا يدؤي .4

 :لافطألا يب يواستو ةلادعلا ف مهست ةحيحص ةسرامم لثمت يلي امم يأ

 اهتاذ ةقيرطلاب نوملعتي لافطألا نأ ةملعملا عقوتت .1
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 تاودألاو ملعتلا تاربخ عونت نم دكأتت .2
 مامتهالا نم ردقلا سفن لافطألا عيمج يطعت .3
 ردقلا سفنب زجني عيمجلا نأ دكأتت .4

 :لفطلا اهل ضرعتي يتلا لكاشملا لقأ

 ةقرس .1
 شرحت .2
 متش .3
 برض .4

 :يناوقلا رسكي لفط

 يناوقلاب ةملعملا هركذت .1
 طاشنلا نم ةملعملا همرحت .2
 فلاخم هنأب هركذت .3
 هلهاجتت .4

 :ام ةبعل ف مهرود راظتنا نوعيطتسي ال لافطألا نم ةعومجم

 مهعم بعلا .1
 ىرخأ باعلأل مههجوأ .2
 ماظنلا قبطأ .3
 قبس امم ءيش ال .4
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 ةرسألا عم ةكارشلا :سماخلا لاجملا
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اهتادقتعمو اهميق مرتحتو لافطألا رسأ صئاصخب ةملعملا ملت :لوألا رايعملا  

لافطألا رسأ يب ةيفاقثلا تاقورفلا زيمت :لوألا رشؤملا  

 ىلع مّلعتلا ف حاجنلا قيقحتو مهئامتنابو مهنايكب لافطالا سح دنع ٍّيساسأ ٍرصنعك رسألا قايسو ةفاقث ىلإ رظنتو ةملعملا زيمت
 ةردقلا يهف فاقثلا فالتخالا كاردإ ةلحرم ىّدعتت ةيفاقثلا ةرادجلاف .ةيفاقثلا لافطألا ةرادج زيزعت ىلإ ًاضيأ أجلتو .ةايحلا ىدم
تافاقثلا ربع صاخشألا عم لاّعفلا طلاختلاو لصاوتلاو مهفلا ىلع . 

اهنم لك ةيصوصخو رسألل ةيعرفلا تافاقثلل امارتحا رهظت :يناثلا رشؤملا  

 براجتب ًاضيأ رثأتت لب بسحو ةيفلسلا ةفرعملاو ثارتلاو ةيديلقتلا تاسرامملا ريثأت تحت عقت ال ةفاقث ىلإ نومتنم لافطألا دلوي
 .رسألا تادقتعمو ميقو تاسرامم ساكعناو ريدقت ينعي جهنملا نمض عونتلا مارتحا نإو .تاعمتجملاو ةيدرفلا رسألا تادقتعمو ميقو
 ّنردقي مهو رسألا اهذختت يتلا ةايحلا طمن تارايخو لافطألا ةيبرت تاسراممو ديلاقتو ةغلو ةفاقثو خيرات لالجإب تاملعملا مرتحتو
 رّفويو انعمتجم ءانغإ ف مهاسي عونتلا نأ ّنكرديو ةيلزنملا رسألا ةايح ف فالتخالاّ نمرتحيو ةعونتملا لافطألا تايناكمإو تاردق
 ف عّونتلا ةلأسم مارتحاب ةركبملا ةلوفطلا ةلحرم ف تاملعملا موقت امدنع .ةفرعملا ىلإ لّصوتلا لئاسو نع ةحلاص ةلدأل ةدعاق
 يصخشلا مهساسحإ زيزعتو مّلعتلا ف لافطألا زفاح يّنبت ٍذئدنع مهنكمي لافطألل اهّنكت يتلا تاحومطلاو تاعمتجملاو تالئاعلا
 مهتفاقث ىلع ةظفاحملا ف لافطألا قوقح معدت يتلاو يميلعتلا جهنملاب ةقلعتم تارارق ذاختاب ًاضيأ نوموقيو .نورداق ذيمالت مهنأب
مهرسأو لافطألا ةايح عم بواجتلا مهنكميو ةرّدقملاو اهب فرتعملا مهتبالصو مهتاناكمإو مهتيوهو . 

اهتفاقثو اهتغلو اهنيدو اهقرعو ةرسأ لك ةبيكرت نع تامولعم عمجت :ثلاثلا رشؤملا    

٢٢٠ ةحفص ةملعملا ليلد باتك ىلا يرظنا  

لافطألا عيمج رسأ عم لدابتملا لعافتلا ءانثأ ةياعرو امارتحاو امامتها رهظت :عبارلا رشؤملا  

ةحفص ةملعملا ليلد ىلا يرظنا  
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 ةضورلا جمارب ذيفنت معد فو لفطلا روطت ف ةرسألا رود ةيمهأ ةملعملا فرعت :يناثلا رايعملا

 مهب ةقلعتملا تارارقلا ذاختاو لافطألا ةيبرت ف ةرسألل سيئرلاو يروحملا رودلا حرشت :لوألا رشؤملا

 هتابغر نع ريبعتلاو هتيمنتل ةيوفعو ةيرحب هتاطاشن ةسرامم عيطتسي ثيحب لفطلل بسانملا وجلا يمأت ىلع لمعت يتلا ةرسالا
 لهألا ةكراشم نأ ثيح ,ىرخأ ةيوبرت لحارمل لاقتنالل هتئيهتو لفطلا اذه ةيصخش ةيمنت فً اريبكً ًارود بعلت ,دويق نودب هءارأو
 اميف مئاد لكشب اهل هتسراممو ةيباجيإلا تايكولسلاو تاسرامملا نم ديدعلا باستكا ىلع هدعاست هتاطاشن نم ريثكلا ف لفطلل
 ف ًايسيئر اهرود لعجي امم ,هعابطو هلويمو هتايح بناوج ةفاكب ريبك لكشب ةملمو ,لفطلا عم مئاد كاكتحا ىلع ةرسألاف ,دعب
 لكشب ,ةضورلا لافطأ نم لفط لك ةلاح مهف نم لافطألا ضاير ّنكمي اهعم لصاوتلاو .هب ةقلعتملا تارارقلا ذاختاو لفطلا ةيبرت
 .امهنيب حضاو نواعت كانه نوكي نأ دب ال كلذلو ,ةلوهس رثكأو قيقد

 

  ةفلتخملا اهبناوج زيمتو ةضورلا ف لافطألا ةيبرت دوهج معد ف رسألا تاماهسإ ةيمهأ فصت :يناثلا رشؤملا

 جهنملا ءارثإو تادلاولا – ٧٩ ةحفص لافطأ ضاير جهانم باتك ىلإ يرظنا

 لافطألا لوح تامولعملل سيئرلا ردصملا اهنأ ىلع ةرسألا رود ةعيبط يبت :ثلاثلا رشؤملا
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 فطاوع نإ .ةضورلا ف تاداعو تامولعم نم هوبستكا امو هوملعت ام ىلع ءانبلا يتأي مث نمو لزنملا نم أدبي لافطألا تاربخ ساسأ
 ةقيرطب ةداع نوملعي ءابآلاو .تامولعملل يسيئرلا ردصملا يه كلذل ةرسألا عم تيبلا ف أدبت ىرخألا ملعتلا لاكشأو هميقو لفطلا
 ةيفصاللاو ةيفصلا ةطشنألا ف مهتكراشمبو ,ىرخأ ًانايحأ لفطلا كولس نع اضرلا مدع راهظإبو ًانايحأ عيجشتلاب ةرشابم ريغ
  .ءاوس دح ىلع تيبلاو ةضورلا ف لافطألا ملعت صرف ىلع سكعني امم

  اميوقتو اذيفنتو اطيطخت لفطلا ةيبرت جمارب معد ف ةرسألا تاماهسإ عونت زيمت :عبارلا رشؤملا

 ةرسألل ةلماش جمارب ءانبل تاحرتقم – ٤٥ ةحفص ةضورلا ةملعم باتك ىلإ يرظنا

 ةضورلا ف لفطلا ةيبرت دوهج معد ف اهعوطتو اهتكراشمو رسألا تامهاسم عجشت :سماخلا رشؤملا

 ةضورلا ف لافطألا ملعت ف ءابآلا ةكراشم – ٤١ ةحفص ةضورلا ةملعم باتك ىلإ يرظنا

 اهجراخ وأ ملعتلا ةفرغ لخادب ةطشنألا ف ءاوس لهألا ةكراشم ىلع لمعت ةطشنأ ممصت :سداسلا رشؤملا

 نم خانم ةماقإ ةسردملا ىلع ضرفي ,مهئانبأ ةيبرت ف ءاكرش ءابآلا لعجل طيطختلا نإ :ةضورلا لبق نم رومألا ءايلوأب بيحرتلا
 .ةيميلعتلا اهتسايس ف ًانكر كلذ لعجو ءابآلا روضح دنع ئيسلا عابطنالا بنجتل بيحرتلا

 يذلا فصلا ملعم ةلباقمل ءابآلل ةوعد لسرت ةنسلا نم لقألا ىلع تارم 3 يموي وأ موي صيصخت ف لثمتيو :حوتفملا مويلا ةماقإ
 ةيكولسلا هتاداعو ذيملتلا ءادأ ملعملا مهعم شقانيو مهئانبأ ةطشنأ نم جذامن ىلع ءابآلا علطي عامتجالا فو نبالا هيف سردي
 .ةسردملا ف هكولسو ذيملتلا ءادأ ىلع ءابآلا فرعتي كلذبو .ةيعامتجالا هتاقالعو

 ةقيرط يأ نم رثكأ – ةيلزنملا مهتارايز ةجيتن – ذيمالتلا مهف ىلع نولصحي مهنأ يملعملل يبي :رومألا ءايلوأ عم ةرايزلا لدابت
 ةجيتن نولصحيو ,اهلظ ف لفطلا ومني يتلا ةيعيبطلا فورظلاب نومليف .ةيلزنملا تارايزلا ةجيتن ,ًايصخش نوملعملا فرعيو ,ىرخأ
 .هيدلاوو لفطلا يب ةيلاعفنالا تاقالعلل ةيعوضوم دهاوش ىلع كلذ

 فوقولاو ,ةسردملاب قاحتلالل هدادعإو لفطلا ةيبرت نع :تامولعملاب دوزتلل ةيداشرإ تابيتك وأ رومألأ ءايلوأ ليلد دادعإ ف عسوتلا
 روضح نع نوفلختي نيذلا ءابآلا ديفت نأ نكمي تاعوبطملا هذه نأ ىلع ةوالع اذه ,اهتفسلفو ةسردملا فادهأ ىلع اهلالخ نم
 .ءابآلا سلاجم وأ تاءاقللا

 بسنأو ,اهديعاومو ةسردملا اهمدقت يتلا جماربلا عاونأ اهيف ًاددحمو ,ةيوبرت تاهيجوت ىلع يوتحت :ءابآلل ةيرود تاروشنم لاسرإ
 .يفرطلا يب لصاوتلا ىرع قيثوت نم عونك مهل تاقوألا

 يعولا عفرل ةليسوك تنرتنإلا مادختسا نإ :ةسردملاو ةرسألا يب لصاوتلا ةيمهأب ماعلا يعولا عفرل ةليسوك تنرتنإلا مادختسا
 ً.ةريبكلا هتيمهأل ًارظن ةسردملاو ةرسألا يب ةقالعلا ةيمهأ ىلع ءوضلا طيلستلو يعمتجملا ماعلا
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 مهلفطل ةبسنلاب رارقلا ذاختا تايلمع ف لهألا ةكراشم عجشت :عباسلا رشؤملا

 ةكرتشملا تارارقلا عنص – ٤٣ ةحفص ةضورلا ةملعم باتك ىلإ يرظنا

  

 

 

 

 

لافطألا رومأ ءايلوأ عم ةجتنم تاقالع ةملعملا ينبت :ثلاثلا رايعملا  

مهعم لدابتمو مئاد لصاوت ماظن ينبتو لافطألا رسأ عم ةكرشلاب لمعت :لوألا رشؤملا  

 ةشقانم لدابتو ,ةضورلا ةرادإو تاملعمو ةرسألا يب مئاد لاصتا دوجو ف نمكت ,ةضورلاو تيبلا يب ةقالعلا معدل قرطلا لضفأ
 تاهمألا يب ةقسنملا تالباقملا لالخ نم كلذ قيقحت نكميو . لفطلا هاجت فرط لك اهب موقي يتلا تادوهجملل ةحيرصو ةضيفتسم
 كرادتتو ةفلتخملا لافطألا تالكشم ىلع تاسسؤملا كلتو ةرسألا فرعتت ىتح ةناضحلا رودو لافطألا ضايرب تايبرملاو تاملعملاو

ةبسانملا تامدخلا مدقتو روصقلا بناوج . 
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 :هاجتالا يئانث لاصتالا

 دودرلاو لصاوتلا - هجول اهجو ةلباقملا : اهنم هاجتالا يئانث لصاوتلل ةعونتم الاكشأ ةلعافلا ةيدلاولا ةكراشملا جمارب مدختست

 . ةضورلا عم لصاوتلا ف ءدبلاو درلاب نيدلاولل حمست هاجتالا ةيئانث ةيلعافتلا لاكشألا هذهو , ةينقتلا تاودألاو فتاهلا – ةيباتكلا

 :هعاونأ

 . ةبوتكملا لئاسرلاو تاباطخلا

 . اهيلع عيقوتلاو قيلعتلاو اهيلع عالطالل نيدلاولا ىلإ ةسردملا اهلسرت لفطلا لامعأ

 . ةيعالطتسالا تارشنلا

 . ةسردملا اهمظنت يتلا تارمتؤملاو تاعامتجالا

 . تالجسملا

 . ةيفتاهلا تالاصتالا

 . ةيلكشلا تالباقملا

 . ءابآلل لوصف صيصخت

 . ةيلزنملا تارايزلا

 اهنيب ةدوجوملا تافالتخالل بيجتسي امب رسألا عم لصاوتلا قرط ف عونت :يناثلا رشؤملا

 :طشنلا يباجيالا عامتسالا

 : اهنمو طشنلا عامتسالا تاينقت نمضتي نأ يغبني ةيدلاولا ةكراشملا ليهست ىلع لمعلا

 . ةعومسملا ةلاسرلا اهلمحت يتلا رعاشملاو تاهاجتالا ةظحالم

 . عيطتست ام ردقب ) رخآلا فرطلا ( صخشلا ةثداحم

 . ىنعملا ف رييغت يأ نود لسرملا تاملك نع ةفلتخم تاملك مادختسا

 . لسرملا ةلاسر راصتخا مدع



@hopeinmyhand                            @hopeinmyhand                           @hopeinmyhand 
 
 

@hopeinmyhand                            @hopeinmyhand                           @hopeinmyhand 
 

 . ةصاخلا كرظن ةهجو نم ةلاسرلل ةباجتسالا مدع

 :طشنلا يفتاهلا لاصتالا

 . ةفلكتلا ةضفخنم لاصتا ةليسو هنوكب فتاهلا عتمتي

 . ةئيس ارابخأ لمحت يضاملا ف ةيفتاهلا تاملاكملا مظعم 

 . لفطلا اهادأ يتلا ةنسحلا ءايشألا نع ربخي يباجيإلا يفتاهلا لاصتالا 

 . ةسردملاو تيبلا يب لصاوتلا نّسحي يباجيإلا يفتاهلا لاصتالا 

 ةضورلل تيبلا نم سلسلا مهلاقتنا نم دكأتلاو لافطألا تاجاح نع تامولعم عمج فدهب رسألا عم لصاوتت :ثلاثلا رشؤملا

 ةضورلا تاملعمو رومزلا ءايلوأ يب تامولعملا لدابت – ٣٦ ةحفص ةضورلا ةملعم باتك ىلإ يرظنا

 ةينيتورلا تاءارجإلاو تاعقوتلاو ةيفصلا دعاوقلاب رسألا عم يساردلا ماعلا لاوط كراشتت :عبارلا رشؤملا

 وأ تاعقوت ,ةيفصلا دعاوقلا نع لافطألا رسأ ىلا ةيرود لئاسر لاسرا لالخ نم يمسرلا لاصتالا بولسا ةملعملا مدختست
 :لئاسرلا هذه نم ضعب ركذن يلي اميفو ,ةينيتور تاءارجإ

 . ةديدجلا ةدحولا نع نالعإ لئاسر •

 . ملعتلا ةفرغ ف رئاز لابقتسا نع ةرسألل لئاسر •

 . ةيناديم ةرايز وأ ةلحرب مايقلا نع لئاسر •

 . لافطألل ةيكاردإلا باعلألاو صصقلل ضرعم حاتتفا نع لئاسر •

 .( ميعطتلا ( ةيحص رومأ لوح لئاسر •

 . ةرضاحم وأ ةودن روضحل تاهمألل ةوعد لئاسر •

 .ةينطولاو ةينيدلا تابسانملاب ةئنهت لئاسر •

 سقطلا ف ريغت لوح لئاسر •

 ام ببسل ًاتقؤم ةضورلا قالغإ لوح لئاسر •

 تارشنلا •

 يرسألا ةقايس ف لفطلل ةحاتملا ملعتلا صرف نم ةدافإلا ف رسألا دعاست :سماخلا رشؤملا

 ةرسألاو ةضورلا يب لماكتلا معدت يتلا ةيلزنملا ماهملاب مامتهالا – ٤٦ ةحفص ةضورلا ةملعم باتك ىلإ يرظنا
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 مهلافطأ ومن ف دعاست يتلا ةصصختملا تامدخلاب ةقلعتملا مهتارايخ ف رسألل معدلا مدقت :سداسلا رشؤملا

 ٧٨ ةحفص – لافطأ ضاير جهانم باتك ىلإ يرظنا

 ةيبرتلا ف مهحاجن صرف نم ززعت رسألل ةيوعوت تامدخ مدقت :عباسلا رشؤملا

 .ةضورلاو تيبلا يب ةقالعلا ةرورضب تاهمألا فيقثتل جمارب دادعإ •

 .قوقحلا هذه لامعأ ف مهرودو مهلافطأ قوقحب رسألا ةيعوتل تاودن ميظنت •

 نم فوقولاو ةسردملاب قاحتلالل هدادعإو لفطلا ةيبرت نع تامولعملاب دوزتلل ةيداشرإ تابيتك وأ رومألا ءايلوأل ليلد دادعإ ف عسوتلا
  .اهتفسلفو ةسردملا فادهأ ىلع اهلالخ
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    كتفرعم يربتخا

 :ةضورلاو تيبلا يب لصاوتلاو ةكارشلا نع لوؤسملا

 ةريدملا .1
 ةملعملا .2
 ةفرشملا .3
 ةدئاقلا .4

 :يلي ام ىلع ةضورلاو ةرسالا يب ةكارشلا حاجن دمتعي

 ةملعملا لماعت بولسا .1
 بوتكملا لصاوتلا .2
 ةضورلل تارايزلا .3
 ةضورلا ف تاعامتجالا ةرثك .4

 :ةضورلا عم ةرسألا راودأ نم رود

 ةيبرتلا .1
 ةيعوتلا .2
 ريوطتلا .3
 ثيدحتلا .4

 :مهتياعرو لافطالا مهف ف ةملعملل يساسالا كيرشلا

 ةسردملا ةرادا .1
 ةرسالا .2
 لمعلا تاليمز .3
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 ينفلا هيجوتلا .4

  :هعم ِلماعتت فيك يوطنم امئاد لفط كيدل ناك اذإ

 بابسالا ةفرعمل هعم ثدحتت .1
 ةرسالا عم لصاوتت .2
 بعللا ف لافطألا كراشي نأ لواحت .3
 ج و ب .4

 :ةرسألاب ةضورلا ةقالع

 ةيوبرت ةيلعافت .1
 ةيلماكت ةيلدابت .2
 ةيحطس .3
 ةيعامتجا ةيلعافت .4

 :نع تامولعم عمج ىلع صرحت لفطلاو مالا عم ةملعملا فراعت ءانثا

 ةرسالل يداصتقالا ىوتسملا .1
 ماع لكشب لفطلا ةلئاع .2
 ةقباسلا ةناضحلا وا ةضورلا .3
 بألاو مالا ةنهم .4

 :ماعلا ةيادب ةيئانثلا ةلباقملا ف لفطلاو مالا عم  اهعامتجا لالخ ةملعملا صرحت اذام ىلع

 تامولعملا ليجست .1
 ةيفصلا يناوقلاب فيرعتلا .2
 لفطلاو مألل لابقتسالا نسح .3
 ًاعيرس عامتجالا ءاهنإ .4

 :لفطلا نع تامولعم عمجل ةقيرطلا

 هكولس لالخ نم .1
 تاهمألل عمجت .2
 مألا كوبسيف لالخ نم .3
 قبس امم ءيش ال .4
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 :ةضورلا لافطأ ةيبرت ف ةرسألا ةيمهأ ةملعملا لبق نم لضفأ مهف سكعت ةيتآلا تاسرامملا يأ

 .مهؤابآ اهيلع علطيل لافطألل ةينفلا لامعألا لسرت .1
 .تقو يأ ف ةضورلل لهألا ةراـيزب بـحرت .2
 .ةرسألا نع ةيملعت ةدحوب يساردلا ماعلا أدبت .3
 .تقولا عم روطتت لهألا عم ةيلعف ةكارش ينبت .4
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 يوقتلا :سداسلا لاجملا
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لئالدلاو تارشؤملا نم عونتم ىدم ىلإ ةدنتسم مهملعتو لافطألا روطت ةملعملا موقت :لوألا رايعملا  

لافطألا تاجاح عم بسانتتو ايفاقث ةمئالمو ومنلا صئاصخل ةمئالم يوقت بيلاسأ قبطت :لوألا رشؤملا  

 .اهليجستو لافطألل ةرشابملاو ةظحالملا •

 .تاقاطبلاو ةيئادألا تارابتخالاو ريراقتلاو تافلملاو تالجسلا •

 .ةيعامتجالاو ةيلقعلاو ةيلاعفنالاو ةيحصلا بناوجلا فلتخم ف كلذو ماودلا يلع لفطلا ةرسأ عم تامولعملاو يأرلا لدابت •
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ةددعتم يوقت تاودأو بيلاسأ فيكتو روطتو راتخت :يناثلا رشؤملا  

ةضورلا لفطل ةطشنألا يوقت دنع ةضورلا ةملعم اهيعارت نأ بجي يتلا سسألا - ٧٩ ةحفص ةضورلا ةملعم باتك ىلإ يرظنا . 

 دصرلا مئاوق ,لفطلا فلم ,يدرفلا ءادألا ,تارابتخالا ,ةظحالملا( اهنمو ةيمسر ريغو ةيمسر يوقت بيلاسأ قبطت :ثلاثلا رشؤملا
ريدقتلا ملالسو  

٨٣ ةحفص ةضورلا ةملعم باتك ىلا يرظنا  

  

ةفلتخملا يوقتلا عاونأب اهتفرعم روطتو اهفادهأو اهتاءارجإو ةمئالملا يوقتلا تاودأ ف عونت :عبارلا رشؤملا  

 

 

يوقتلاو تانايبلا عمجو قئاثولا ظفح ف ايجولونكتلا فظوت :سماخلا رشؤملا  

ايجولونكتلا فيظوت تابلطتم  

 ف كارتشالا ,يد يسلا ظفحل ناكم صيصخت ,ةينورتكلا ريوصت اريماك ,ةملعملا ىدل رتويبمكلا عم لماعتلا تاراهم ,رتويبمك زاهج
.تنرتنالا هكبش  
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ايجولونكتلا فيظوت تازيمم   

 .لقأ دهجبو دحاو ناكم ف ةملعملا قئاثو عيمج ىلع ظفاحي •

 اهلو لفطلا اهيب رمي يتلا ةمهملا ثادحالاو فقاوملا ليجستل ويديفلاو فارغوتوفلا ريوصتلا مدختست نأ ةملعملا عيطتست •
 .ةروصلاو توصلاب ةطشنالاو فقاوملا ليجست ف مهم رود

 .هيلع مهعالطاو هترسا لزنم ىلإ هباحطصاب لفطلل حامسلاو يد يس ىلإ لفطلا يوقتو لامعأ لقن ةملعملا عيطتست •

 .ةملعملا ىلإ ةينورتكلا خسن ةئيه ىلع لفطلا تازاجنا لاسرإب موقت نأ ةرسالا عيطتست •

ةيقيقحلا فقاوملا ف لفطلا كولس يوقتل ةبسانم يوقت تاودأ راتخت :سداسلا رشؤملا  

ةظحالملا  ,ةرشابملا ريغو ةددعتملا اهبيلاسأو اهقرط اهلو لافطألا ضاير ف ةيسيئرلا بيلاسألاو قرطلا نم ةظحالملا بولسأ ربتعي :
 .يعامج لمعكو لكك ةعومجملل وأ لفط نم رثكأل ةظحالم نوكت وأ ,لافطألا دحأ تافرصت ةعباتم ف ةظحالملا ةقيرط لمعتستو
 يكرحلاو يمسجلا ومنلا ,فرعملا يلقعلا ومنلا :بناوجلا عيمج نم ومنلا ف مهتايوتسم رابتخاو لافطألا ةظحالم بيلاسأ لوانتتو
ينادجولا يعامتجالاو يسفنلا ومنلا ,يراهملا . 

 

 

 

 

يوقتلل ةطخ ةملعملا ممصت   :يناثلا رايعملا
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ملعتلا معدل جمانربلا نم ُايساسأ ًاءزج نوكيل يوقتلل ططخت :لوألا رشؤملا  

يوقتلا تالاجم – ٧٣ ةحفص ةضورلا ةملعم باتك ىلا يرظنا  

جئاتنلا نم ةدافتسالاو تاءارجإلاو يوقتلا ضارغأ اهيف ددحتو ةبوتكم يوقت ةطخ عضت :يناثلا رشؤملا  

ةضورلا ف ةمدختسملا يوقتلا لئاسو دادعإ لحارم – ٧٦ ةحفص ةضورلا ةملعم باتك ىلا يرظنا  

 ةفرعم ,بسانملا لخدتلا ,صيخشتلا(: اهنمو يوقتلا ةطخ اهنمضتت يتلاو ةفلتخملا يوقتلا فادهأ فرعت :ثلاثلا رشؤملا
 )رسألا عم لصاوتلا ,جمانربلا ريوطت ,ةفلتخملا بناوجلا ف مهيدل ومنلا روطت فصو ,هتاجايتحاو لفطلا تامامتها

 صيخشتلا •

 .هومن ىوتسمو لفطلا تاردق ةفرعمو صيخشت ىلع ةملعملا يوقتلا دعاسي

 بسانملا لخدتلا •

 .لفطلا ةدعاسمل بسانملا لخدتلا مث نمو ةفلتخملا تالاجملا ف لافطألا ضعب اههجاوي يتلا تابوعصلا ىلع فرعتلا ف يوقتلا ديفي

 هتاجايتحاو لفطلا تامامتها ةفرعم •

 .ةضورلا ف هتاجايتحاو لفطلا تامامتها نع ةحضاو ةروص يوقتلا انيطعي

 ةفلتخملا بناوجلا ف مهيدل ومنلا روطت فصو •

 .ةفلتخملا ومنلا بناوج ف هروطتو لفطلا ومن ىوتسم ىلع فرعتلا ىلع ةملعملا يوقتلا دعاسي

 جمانربلا ريوطت •

 .هومنل ًامئالمو لفط لكل ةبسنلاب ةيصوصخ رثكأ هلعجو هتيعون يسحتو جمانربلا ريوطت ف يوقتلا مهسي

 رسألا عم لصاوتلا •

 .ةيعامتجالاو ةيلقعلاو ةيلاعفنالا لفطلا ومن بناوج فلتخم ف كلذو ماودلا ىلع لفطلا ةرسأ عم يوقتلا جئاتنو تامولعملا لدابت

 رمتسم طيطختب ديوزتلل مهومنو لافطألا ملعت لجستو موقتو ظحالت :عبارلا رشؤملا
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 بيلاسالا ةيلعاف ىدمل مييقت عم ,هتايكولس لدعتو ,هكرادم روطتو ,لفطلا تاردق ومن ىدم سايقل رمتسملا مييقتلل ةرورض كانه
 لامكتسا ف ةريثك ةميق رمتسملا يوقتللو .لافطالا ضاير نم ةيميلعتلا ةلحرملا هذه ف ةاخوتملا فادهالا قيقحت ف ةدمتعملا
 يتلا ريراقتلا وأ ءابآلا تاعامتجا ف مهلافطأ مدقت نع رومألا ءايلوأل ريراقت يدقت فو مهتافلم ف لافطألاب ةصاخلا تانايبلا
 .لزنملل لسُرت

 ةمئالملا ةطشنألا يدقتو لفطلا ةعباتم ف هجئاتن نم ةدافتسالاو ,هفيظوتو هقيبطت ةيفيكو يوقتلا سسأ فرعت :سماخلا رشؤملا
هتاردقل  

 :هفيظوت ةيفيك و يوقتلا سسأ

 تاودأ نم اهيلع لصحنس يتلا تامولعملا نإف فادهألا نع اندعب اذإف هموقن يذلا فدهلاب يوقتلا طبتري نأ دبال .1
 .ةديفم وأ ةقداص نوكت نل يوقتلا

 هؤازجأ رثؤت اماظن لثمت ةيميلعتلا ةيلمعلا نأل اهدشنن يتلا فادهألا تايوتسمو عاونأ لكل الماش يوقتلا نوكي نأ دبال .2
 .ضعب ف اهضعب

 كلذو هموقن يذلا لاجملا نع انتامولعم تداز املك انيدل يوقتلا تاودأ تعونت املكف ةعونتم يوقتلا تاودأ نوكت نأ دبال .3
 .هتدعاسم ىلع انتردقو هل انمهف داز املك ذيملتلا يوقتل ةمدختسملا تاودألا تعونت املكف ذيمالتلا يوقت دنع

 .ةيعوضوملاو تابثلاو قدصلا تافص يوقتلا تاودأ ف رفوتي نأ .4

 العف سيقي نأ بجيف باسحلا ف بلاطلا ةردق موقي رابتخا انممص اذإف هل تممص ام سيقت ةادألا نأ وه قدصلاب دوصقملا . أ
 .ةيباسحلا تايلمعلا ءارجإ ىلع بلاطلا ةردق

 .ابيرقت جئاتنلا سفن يطعي هنإف ذيمالتلا نم ةئفاكتم ةعومجمل رابتخالا ءاطعإ ديعأ ام اذإ هب دصقيف تابثلاب دوصقملاو .ب

 ريسفتو ليلحت ف ةددحمو ةحضاو ريياعم هماكتحاو موقملل ةيصخشلا لماوعلاب رابتخالا جئاتن رثأت مدع ينعتف ةيعوضوملا امأ .ج
 .يوقتلا ءادأو رابتخالا جئاتن

 .ةمظنمو ةرمتسم ةقيرطب متت نأ دبال لب طقف يساردلا ماعلا ةياهن ف يتأت ال ةرمتسم ةيلمع يوقتلا نوكي نأ دبال .5

 :هتاردقل ةمئالملا ةطشنألا يدقتو لفطلا ةعباتم ف هجئاتن نم ةدافتسالا

  -١.يوقتلا تاءارجإ قيبطتو لفطلا ومن ىوتسمو تاردق ىلع فرعتلا ىلع ةملعملا دعاسي

 نع ةحضاو ةروص نيوكت ىلع اهدعاسيو ةددحم ةينمز ةرتف ف يوقتلا دصر نم اهنكمي كلذ نإف يوقتلا ةيلمع تررك اذإف -٢
 .رخآل تقو نم ةعومجملا ف لفط لك مدقت

 .لفط لكل ةبسنلاب ةيصوصخ رثكأ هلعجو هتيعون يسحتو جهنملا ريوطت ف يوقتلا مهسي -٣
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 .تالاجملا فلتخم ف لافطألا ضعب اههجاوي يتلا تابوعصلا ىلع فرعتلا ف ًاريثك يوقتلا ديفي -٤

 .تالاجملا ىتش ف لافطألا مظعم هققح يذلا ىدملا اهتالجس سكعت امدنع ةملعملا تايونعم نم يوقتلا عفري -٥

 

 

 

 

 

 

 

اهتامادختساو اهفادهأ يوقتلا بيلاسأ ةملعملا فرعت :ثلاثلا رايع ملا  

لافطألا ملعتو ومن معدل ةمظتنم ةيلمعك بسانملا يوقتلا راتخت :لوألا رشؤملا  

٧٩ ةحفص ةضورلا ةملعم باتك ىلا يرظنا  
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ملعتلا تاربخل ةيدرفلا ططخلا عضوو لافطألا تاجاح ديدحتل يوقتلا مدختست :يناثلا رشؤملا  

 بناوج فو مهطاشن ف ةملعملا اهيعارت يتلا مهتادادعتساو مهتاردقو مهلويمو لافطألا تاجاح نع فشكلا ىلع يوقتلا دعاسي
 اهعابشإ ةيمهأو ةصاخلا لفطلا تاجاحب اهطابترا ثيح نم ملعتلا تابوعص سسأ ًاضيأ ةملعملا فشتكت اذهبو .ةفلتخملا جهنملا
اهل ةبسانملا ططخلا عضوو . 

ملعتلا ف لافطألا مدقتل ليجستلا ةيرارمتسا ىلع ظفاحتو ,رارمتساب لافطألا ظحالت :ثلاثلا رشؤملا  

٨٣ ةحفص ةضورلا ةملعم باتك ىلا يرظنا  

لفطلا مدقت دصرل رمتسملا يوقتلا تانايب تالجس مظنتو ماظتناب تانايبلا عمجت :عبارلا رشؤملا  

يمكارتلا ريرقتلا – ٩٠ ةحفص ةضورلا ةملعم باتك ىلا يرظنا  

تامولعملا نم ةددعتم رداصم ىلع دمتعت :سماخلا رشؤملا  

 نكميو , مهل يساردلا ليصحتلاب قلعتي مكح ىلإ لوصولل ةددعتم رداصم نم تامولعم مدختست يتلا ةيلمعلا وه يملعتملا يوقت
 تالجسلا لثم ةيمك ريغ تانايب انيطعت يتلا بيلاسألا نم اهريغو سايقلا لئاسو مادختساب تامولعملا هذه ىلع لوصحلا
 مادختسا نأ الإ , ةيفيك تانايب وأ ةيمك تانايب ىلع يوقتلا ىنبي نأ نكميو , لصفلا ف هذيمالتل ملعملا تاظحالمو ةيصصقلا
 ىلع لوصحلل ةفلتخملا سايقلا لئاسو مدختسن اننأ ىنعمب , يوقتلا ماكحأ هيلع ينبن ًاميلس ًاساسأ انيطعي ةيمكلا سايقلا لئاسو
يساردلا ليصحتلا ىلع قداص مكح رادصإب حمسي ميلس لكشب اهفظون مل اذإ اهل ةميق ال اهتاذ دح ف تانايبلا هذهو , تانايب . 

لافطألا ملعت نع ةعجار ةيذغت مدقتو لافطألا تانايب رسفتو للحت :سداسلا رشؤملا  

٧٨ ةحفص ةضورلا ةملعم باتك ىلا يرظنا  

ةلعاف ملعت ةئيب ءانبل يوقتلا ةيلمع ف تاليمزلا كراشت :عباسلا رشؤملا  

 .ةلماك ميلعتلا ةيلمع يوقتل تان وه لب ,ةريدم وأ ةملعم ىلع ًاروصحم سيل يوقتلاف ,يوقتلاب دحاو صخش درفني الأ لضفُي
يوقتلا اهتاليمز عم ةملعملا كراشت نأ لضفُي  
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جماربلا ريوط تو ميلعتلا ديرفتل جاهنملا ةملعملا فيكت :عبارلا رايعملا  

ميلعتلا ديرفتو جهنملا ريوطتل مهيدل تاجايتحالاو ةوقلا طاقن ىلع فرعتلل لافطألا عم لعافتت :لوألا رشؤملا  

يئاهنلا يوقتلا لحارم – ٨٣ ةحفص ةضورلا ةملعم باتك ىلا يرظنا  

سيردتلا قرطو جهنملاب قلعتملا رارقلا ذاختاو لافطألا تاجايتحا ىلع ةظحالملا لالخ نم فرعتت :يناثلا رشؤملا  

  ةيئاقتنالا ةقيرطلا – يصصقلا ريرقتلا – ٨٩ ةحفص ةضورلا ةملعم باتك ىلا يرظنا

سيردتلا قرطو جهنملا ءارثإ ف يوقتلا نع ةجتانلا تانايبلا نم ديفتست :ثلاثلا رشؤملا  

يوقتلا جئاتنل ةملعملا مادختسا – ٧٧ ةحفص ةضورلا ةملعم باتك ىلا يرظنا  

لافطألا تاجاحل سيردتلا قرطو جهنملا ةمءاومو يوقتلا جئاتن ريسفتل اًيرود قيرفلا عم عمتجت :عبارلا رشؤملا  

 دنع حيحص لكشب يوقتلا جئاتن مادختساو ريسفت ف ةراهم يدبت نأو لافطألا يوقت جئاتن اهقيرف عم كراشت نأ ةملعملا ىلع بجي
 يوقتلا جئاتن لقن نأ امك .ةضورلل ماعلا ءادألا يسحت وأ ,جهانملا ريوطت ,سيردتلل طيطختلا ,لافطألاب قلعتي رارق يأ اهذاختا
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 .ئطاخ لكشب اهريسفت وأ اهمادختسا بنجتل ضومغلاو ديقعتلا نع ديعبو ةيلعافب نوكي نأ بجي رومألا ءايلوأل ىتح وأ قيرفلل
 حضوت نأو كلذ بلطتت يتلا فقاوملا ف ةكراشملا دنع هتاءارجاو يوقتلا جئاتن نع عافدلا ةراهم رهظُت نأ ًاضيأ ةملعملا ىلع
 مادختسا ءوس ىلع بترتت يتلا رطاخملاب يعت نأ اهيلع ,ًاريخأو .ءارجإلا اذه لالخ نم اهيلإ تلصوت يتلا ةمئالملا تاريسفتلا
هقوقح ىلع يدعتلا وأ ةءاسإلل لفطلا ضرعت هيلع بترتي امم يوقتلا جئاتن لقن ف ةغلابملا وأ يوقتلا تاءارجإ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



@hopeinmyhand                            @hopeinmyhand                           @hopeinmyhand 
 
 

@hopeinmyhand                            @hopeinmyhand                           @hopeinmyhand 
 

 

    كتفرعم يربتخا

 

 :سايقلل ةبسنلاب يوقتلا ربتعي

 .سايقلا ةيلمع نم ءزج يوقتلا .1
 . سايقلا نم لمشأو معأ يوقتلا .2
 .سايقلا ةيلمع قبسي يوقتلا .3
 .يوقتلا لمشي سايقلا .4

 :ءادألا وأ كولسلل يمكلا فصولاب ينعت ةيلمع

  سايقلا .1
 يوقتلا .2
 مييقتلا .3
 تارابتخالا .4

 :بالطلا نأشب رارق ذخأ ىلع ةدعاسملل اهريسفتو اهبيكرتو تانايبلا عمج ةيلمع

 مييقتلا .1
 يوقتلا .2
 سايقلا .3
 تارابتخالا .4

 :يئاهنلا يوقتلاب فرعي يذلا يوقتلا وه

 يصيخشتلا يوقتلا .1
 يئانبلا يوقتلا .2
 يئاقتنالا يوقتلا .3
 يعمجتلا يوقتلا .4
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 :ةيميلعتلا ةيلمعلا هجاوت يتلا تابوعصلاو تالكشملا فشك ىلع ةدعاسملا وه هنم فدهلا

 يصيخشتلا يوقتلا .1
 يئانبلا يوقتلا .2
 يئاقتنالا يوقتلا .3
 يعمجتلا يوقتلا .4

 :ةبتكملا نكرب ينقتلا يوقتلا

 ةيكذلا ةروبسلا .1
 ةيكذلا ةظحالملا .2
 ينايبلا مسرلا .3
 ويديف اريماك .4

 :نوكي يوقتلا

 رركتم دحاو بولسأ .1
 ةرركتم ةددعتم بيلاسأ .2
 رركتم ريغ دحاو بولسأ .3
 ةرركتم ريغ ةددعتم بيلاسأ .4

 :يوقتلا ةطخ عضوت ىتم

 ةساردلا ةيادب .1
 ةساردلا ءانثأ .2
 ةساردلا لبق .3
 ةساردلا ةياهن .4

 :ناكرألا ةرتف ف يوقتلا

 ةظحالم .1
 دصرلا مئاوق .2
 ريدقتلا ملالس .3
 ةلاحلا ةسارد .4

 



@hopeinmyhand                            @hopeinmyhand                           @hopeinmyhand 
 
 

@hopeinmyhand                            @hopeinmyhand                           @hopeinmyhand 
 

 

 :ـل نوكي ةيساردلا ةنسلا ةيادب يديهمتلا يعوبسألاب يوقتلا

 ليلحتلا .1
 صيخشتلا .2
 يوقتلا .3
 لخدتلا .4

 :لالخ نم لفطلا مدقت ىدم سيقت لافطالا ضاير ف يوقتلا ةيلمع

 هسفنب لفطلا ةنراقم .1
 هئالمزب لفطلا ةنراقم .2
 جهنملاب ةنراقم .3
 لهألا تاعقوتب ةنراقم .4

 :ةيميلعتلا ةيلمعلا ءانثا رمتسملا يوقتلا

 يئانبلا .1
 يصيخشتلا .2
 يدعبلا .3
 يلبقلا .4

 :ف نوكت يوقتلا ةيلمع

 طقف ةقلحلا .1
 ناكرالا ف .2
  يمويلا جمانربلا تارتف عيمج ف .3
 ريخألا ءاقللا ف .4

 :دنع يوقتلا ةيلمعب لافطالا ضاير ف ةملعملا موقت

 ةقلحلا .1
 ناكرألا .2
 ةطشنألا عيمج .3
 طقف فصلا لخاد .4
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 :رمتسملا يوقتلل حلصي ةيلاتلا يوقتلا عاونأ يأ

 لجؤملا يوقتلا .1
 ينيوكتلا يوقتلا .2
 نقملا يوقتلا .3
 يلبقلا يوقتلا .4

 :يوقتلل طيطختلا أدبي ملعتلا ةيلمع معدل

 يساردلا لصفلا ةيادب لبق .1
 يساردلا لصفلا ةيادب .2
 يساردلا لصفلا لالخ .3
 يساردلا لصفلا ةياهن .4

:يوقتلا ةملعملا دعت ىتم لفطلا ملعت معدل  

 ةساردلا ءانثأ .1
 ةساردلا ةيادب .2
 ةساردلا ةياهن .3
 ةساردلا ةيادب لبق .4

 

 :نوكت يوقتلا ةرامتسا

 ةساردلا ءانثا .1
 ةساردلا طسو .2
 ةساردلا لبق .3
 تقو يأ ف .4

 

 :لافطألا ضاير ف اعويش رثكألا يوقتلا ةقيرط دعت

  ةظحالملا .1
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 ةلباقملا .2
 تارابتخالا .3
 ةيصصقلا تالجسلا .4

 :اهب دصقي فقوملا اهنمضتي يتلا تايطعملا ءوض ف رارق رادصا ىلع لفطلا ةردق

 مييقتلا .5
 بيردتلا .6
 يوقتلا .7
 ةجذمنلا .8

 :لافطالا ىدل ةمولعملا رارمتسا ىدم سيقي يذلا يوقتلا وه

 ينيوكتلا يوقتلا .1
 بحاصملا يوقتلا .2
 يعبتتلا يوقتلا .3
 يلبقلا يوقتلا .4
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